
Köznevelés-fejlesztési stratégia 

Budapest, 2014. január 



2/103. oldal 

1 Tartalomjegyzék 

1 Tartalomjegyzék ................................................................................................................................................. 2 

2 Köznevelés-fejlesztési stratégia .......................................................................................................................... 4 

2.1 Bevezetés ...................................................................................................................................................... 4 
2.2 A stratégia megalapozása: helyzetértékelés .................................................................................................. 5 

2.2.1 A helyzetértékelés módszertanának, információbázisának bemutatás. ...................................................... 5 
2.2.2 Magyarország helyzete és eredményei az Európai Uniós és más nemzetközi trendek, adatok és 

teljesítménymérések viszonylatában .......................................................................................................... 9 
2.2.3 Az OECD által szervezett PISA vizsgálatok eredményei ........................................................................ 10 
2.2.4 Az IEA által szervezett PIRLS és TIMSS vizsgálatok eredményei ......................................................... 12 
2.2.5 Országos kompetenciamérések ................................................................................................................ 13 
2.2.6 A köznevelésben résztvevőket érintő demográfiai tendenciák ................................................................ 15 
2.2.7 A köznevelés tartalma .............................................................................................................................. 17 

2.2.7.1 Az oktatás tartalmi követelményeinek, nevelési-oktatási programjainak fejlesztése ........................... 17 

2.2.8 A felnőttoktatás helyzete és a résztvevők aránya ..................................................................................... 18 
2.2.9 A pedagógusok helyzete .......................................................................................................................... 18 

2.2.9.1 A pedagógusok munkaerő-piaci helyzete ............................................................................................. 19 

2.2.9.2 Pedagógusbérek ................................................................................................................................... 21 

2.2.9.3 Pedagógusok IKT használata ............................................................................................................... 21 

2.2.9.4 A pályakezdő pedagógusok mentorálása ............................................................................................. 22 

2.2.9.5 A pedagógus-továbbképzési rendszer helyzete .................................................................................... 23 

2.2.9.6 A pedagógusok munkájának iskolai, óvodai támogatása, a nevelő-oktató munkát segítő, 

államilag támogatott munkakörök ........................................................................................................ 25 

2.2.9.7 A pedagógiai szakmai  munka értékelése, szaktanácsadás helyzete .................................................... 25 

2.2.10 Változások az oktatásban résztvevők összetételében, a köznevelés méltányossága ................................ 26 

2.2.10.1 A kora gyermekkori intézményes nevelés-oktatás ............................................................................... 28 

2.2.10.2 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ........................................................................................ 29 

2.2.10.3 A Magyarországon élő nemzetiségek oktatásának jellemzői, főbb intézkedések ................................ 30 

2.2.10.4 A migráns gyermekek, tanulók nevelését-oktatását támogató intézkedések ........................................ 30 

2.2.10.5 Az alacsony iskolai végzettségűek számának emelkedése ................................................................... 30 

2.2.10.6 A nem dolgozó és nem tanuló fiatalok számának növekedése ............................................................. 31 

2.2.11 Főbb szakpolitikai kezdeményezések és reformok .................................................................................. 32 

2.2.11.1 A kapcsolódó jogszabályi háttér bemutatása. ....................................................................................... 32 

2.2.11.2 Kezdeményezések és intézkedések az alapkészségek szintjének emelésére ........................................ 34 

2.2.11.3 Kezdeményezések és intézkedések a nyitott és rugalmas tanulás ösztönzésére ................................... 35 

2.2.11.4 Intézkedések és kezdeményezések a finanszírozás konszolidálására, partnerségek létrehozására....... 36 

2.2.11.5 Intézkedések és kezdeményezések az óvodai és iskolai egészségfejlesztés témakörében ................... 38 

2.2.11.6 Kisgyermekkori nevelés kiterjesztése .................................................................................................. 39 

2.2.11.7 A tehetséggondozás megerősítése ........................................................................................................ 40 

2.2.11.8 Digitális készségek fejlesztése ............................................................................................................. 41 



3/103. oldal 

2.3 A 2007–2013. évek közötti uniós fejlesztések eredményei és tapasztalatai ............................................... 42 
2.4 SWOT elemzés ........................................................................................................................................... 46 
2.5 Célrendszer ................................................................................................................................................. 49 

2.5.1 Jövőkép, általános cél .............................................................................................................................. 49 

2.5.1.1 A minden gyermek, tanuló optimális fejlődését biztosítani képes, minőségi, fenntartható és 

hatékony köznevelés ............................................................................................................................ 49 

2.5.1.2 Minden gyermek, tanuló sikeres felnőtté válásának feltételeit elősegítő, méltányos köznevelés ........ 50 

2.5.2 Specifikus célok ....................................................................................................................................... 50 

2.5.2.1 Köznevelési rendszer ágazati és fenntartói irányításához kapcsolódó fejlesztések támogatása: 

kiépül az alulteljesítő iskolák leválogatását és az intelligens beavatkozást szolgáló  rendszer ............ 50 

2.5.2.2 A tartalmi szabályozókban szereplő követelmények megvalósítása: tartalmi modernizáció és 

minimumkövetelmények bevezetése .................................................................................................... 51 

2.5.2.3 A pedagógus hivatás vonzóbbá tétele: az életpálya beválásának monitorozása és újabb 

erőforrások folyamatos befektetése ...................................................................................................... 53 

2.5.2.4 A köznevelési rendszer esélyteremtő, felzárkózást támogató tehetségsegítő szerepének 

erősítése: kiépül a felzárkóztatás komplex rendszere ........................................................................... 54 

2.6 Beavatkozások ............................................................................................................................................ 54 

2.6.1 Tényeken alapuló szakpolitika és gyakorlat révén fenntartható, szakmailag hatékony köznevelés 

és ágazatirányítás fejlesztése .................................................................................................................... 55 
2.6.2 A köznevelési ágazat teljes standard irányítási, ellenőrzési, értékelési rendszerének kialakítása ............ 59 
2.6.3 A pedagógiai szakmai szolgáltatások és a pedagógiai szakszolgálatok által nyújtott 

szolgáltatások egységesítése, színvonalának emelése .............................................................................. 62 
2.6.4 A tanulói ismeretek és attitűdök szintjének emelése, fejlesztése ............................................................. 65 
2.6.5 A pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztése összhangban az új tantervi-

tartalmi szabályozókban megjelenő követelményekkel ........................................................................... 69 
2.6.6 Az új tantervi-tartalmi szabályozóknak megfelelő tanulási környezet és taneszközök fejlesztése, 

bevezetése, elterjesztése ........................................................................................................................... 71 
2.6.7 A pedagógiai kreativitás és újítás, valamint a tehetség támogatása a köznevelés minden szintjén.......... 74 
2.6.8 A pedagógusképzés folyamatos hozzáigazítása a megújuló köznevelési rendszer és a társadalom 

igényeihez ................................................................................................................................................ 78 
2.6.9 A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének biztosítása ................................................................. 81 
2.6.10 A végzettség nélküli iskolaelhagyás arányának csökkentése ................................................................... 85 
2.6.11 A nyitottságra ösztönző nevelés támogatása ............................................................................................ 88 
2.6.12 A nemzetiségi nevelés-oktatás szakmai támogatása ................................................................................ 91 

3 Pénzügyi tábla .................................................................................................................................................. 94 

4 Megvalósítás ..................................................................................................................................................... 95 

4.1 Ütemterv és indikátorok .............................................................................................................................. 95 

4.1.1 Ütemterv .................................................................................................................................................. 95 
4.1.2 Indikátorok ............................................................................................................................................... 96 

4.2 A megvalósítás szereplői ............................................................................................................................ 97 
4.3 Nyomon követés és értékelés ...................................................................................................................... 97 

5 Rövidítések ....................................................................................................................................................... 98 

6 Függelék ........................................................................................................................................................... 99 

 

  



4/103. oldal 

2 Köznevelés-fejlesztési stratégia 

2.1 Bevezetés 

A köznevelésnek meghatározó szerepe van a felnövekvő nemzedékek egyéni, személyes fej-

lődésének elősegítésében, a felsőoktatásban való részvételre, vagy a munkavállalásra történő 

felkészítésükben, annak megalapozásában, hogy boldog, lelki, testi és szellemi vonatkozásban 

kiegyensúlyozott, egészségtudatos, aktív, a demokrácia alapértékeit, a jogállamisággal járó 

jogokat és kötelezettségeket jól ismerő és azokat aktívan gyakorló, a magánérdeket a köz ér-

dekeivel összeegyeztetni képes, hazáját szerető állampolgárokká, a társadalom, a gazdaság 

aktív és felelős részeseivé válhassanak, ezzel megfelelve a hazánk versenyképességének nö-

velése által támasztott követelményeknek is. Ugyancsak meghatározó jelentőségű a felnövő 

nemzedékek nemzetközi versenyképessége, hiszen a munkába álló fiatalok határon belül és 

kívül is egyformán egy globális tudásverseny részeseivé válnak. Ettől elválaszthatatlan a köz-

nevelésnek a társadalmi leszakadás megakadályozásában betöltött szerepe. 

Az Európai Unió foglalkoztatást, valamint intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést 

célzó Európa 2020 stratégiájának egyik kiemelt célkitűzése a képzettségi szint növelése, 

amelyhez konkrét célként a felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezők ará-

nyának növelése, a kisgyermekkori nevelésben való részvétel – mint a későbbi oktatás sike-

ressége alapjának – növelése, valamint a végzettség nélküli iskolaelhagyás mértékének csök-

kentése kapcsolódik. A stratégia végrehajtásának keretét adó uniós integrált iránymutatások 

hangsúlyozzák, hogy az oktatás színvonalának növelése, valamint annak elősegítése, hogy 

minden tanuló magas színvonalú nevelés-oktatásban részesüljön, elengedhetetlen feltétele 

Európa tudásalapú növekedésének. Az innováció alapját képező kreativitás fejlesztése, a tu-

dományos – elsősorban természettudományos – és matematikai érdeklődés, valamint a vállal-

kozói készség felébresztése, és megtartása, ismeretekkel és készségekkel történő bővítése az 

iskolában európai szintű célkitűzés. Az Európa 2020 prioritásai és keretei alkalmasak arra, 

hogy a maggyar köznevelés sajátos problémáira és kihívásaira szakszerű megoldási irányokat 

jelöljünk ki. 

A 21. század társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci környezetében az állampolgárok állan-

dó kihívásokkal, változásokkal, folyamatos technológiai fejlődéssel, az információs és kom-

munikációs technológiák óriási térhódításával szembesülnek. A változáskezelés, az egyre in-

kább globalizált, versenyorientált, sokrétű és összetett nemzetközi környezethez való alkal-

mazkodás képességének megalapozása, az egész életen át tartó tanulás iránti nyitottság és az 

ezzel összefüggő készségek elsajátítása már a köznevelés rendszerében meg kell, hogy kez-

dődjön. A tárgyi tudás mellett nagyon fontossá váltak a tantárgyakon átívelő készségek, töb-

bek között a kritikus gondolkodás, a kezdeményezőkészség, a problémamegoldás, a tanulási 

készség és a közös munkavégzés képessége is, amelyek segítik az alkalmazkodást az egyes 

munkavállalói életpályáknak napjainkban jellemző változatos és kiszámíthatatlan alakulásá-

hoz. Ezek a felismerések arra mutatnak, hogy a tudás átadásával egyidőben bizonyos attitűdök 

kialakítása is szükséges, az oktatás folyamata tehát nem választható el a neveléstől. 

Az Európai Uniónak a XXI. század kihívásaira felkészítő iskolai oktatásról szóló együttmű-

ködési programja az oktatás minőségének fejlesztését, az egész életen át tartó tanulást meg-

alapozó kulcskompetenciák megszerzésének elősegítését, az iskola társadalmi kohézió erősí-

tésében betöltött elsődleges szerepének megfelelően a hátrányos helyzetű tanulók kiemelt 

támogatását, a tanulási nehézségek korai felismerését és a személyre szabott pedagógiai meg-

közelítések alkalmazását tűzi ki célul. Mindehhez kapcsolódóan alapfeltétel a magas színvo-

nalú pedagógusi munka, a pedagógus hivatás anyagi és társadalmi megbecsültségének növe-

lése, a pedagógus pálya vonzóvá tétele, a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének biz-
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tosítása a szaktanácsadói, a pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógus minősítési rendszer 

által, valamint a tartalmi szabályozás egységessége a fejlesztendő kompetenciák, nevelési 

célok és átadandó ismeretek tekintetében egyaránt. 

A nevelő-oktató munka hatékonyságának, eredményességének növelése, a méltányosság ga-

rantálása, a több és jobb tudás biztosítása, elérése az Európai Unióban az oktatás és képzés 

valamennyi formájának közös célkitűzése, amelyet rendszeresen szükséges értékelni. Az 

eredményes, minőségi munka nemcsak a tanulási eredmények vagy a nevelés-oktatás folya-

mata szempontjából teljesítendő célkitűzés, hanem azon a téren is, hogy az oktatási és képzési 

rendszerek milyen módon gondoskodnak az egyéni, társadalmi és gazdasági szükségletekről, 

valamint a nevelési-oktatási rendszer hátránykompenzáló és esélyteremtő szerepéről és a jólét 

javításáról. 

Az Európai Unió alapelve, hogy a demokráciához, a társadalmi kohézióhoz és a fenntartható 

gazdasági növekedéshez jelentős mértékben hozzájáruló oktatás és képzés a jövőre irányuló, 

kiemelt fontosságú befektetés. Az oktatási és képzési rendszerekben létező – többek között 

alacsony teljesítményt és a végzettség nélküli iskolaelhagyást eredményező – egyenlőtlensé-

gek jelentős, a befektetéseknél lényegesen nagyobb, rejtett társadalmi költségekhez vezethet-

nek. A kutatások azt bizonyítják, hogy az iskola előtti, kisgyermekkori nevelés, valamint a 

célzott korai intervenciós programok az egész életen át tartó tanulás és a jövőorientált, egés-

zségtudatos, aktív életvitelre nevelés teljes folyamatában – különösen a leghátrányosabb hely-

zetű csoportok és ezáltal a társadalom egésze számára – hosszú távon a legnagyobb megtérü-

lést biztosíthatják. 

A kormányzat elmúlt években meghozott döntései, intézkedései jelentős megújulást eredmé-

nyeztek a köznevelési rendszer egészét illetően. 

Az eddigi változások megfelelő alapot szolgáltatnak a 2014–2020 időszakra vonatkozó straté-

giánk főbb gondolati vezérelveihez: 

 nagyobb állami szerepvállalással biztosítjuk a köznevelés egységesen magas 

minőségét; 

 a köznevelés közszolgálati szerepe hangsúlyozottan jelenjen meg; 

 kiegyensúlyozzuk a nevelési és oktatási feladatok arányát, hogy az iskolák nevelő 

szerepe erősödjön; 

 egyensúlyt teremtünk a tanulók lelki, szellemi és testi nevelésében; 

 helyreállítjuk a pedagógus életpálya presztízsét; 

 intézkedéseinkkel kiemelten támogatjuk a kormányzat kiemelt céljait, úgymint, a tel-

jes foglalkoztatottság megvalósítását, a demográfiai folyamatok megfordítását illetve a 

családközpontúság megvalósítását, emellett a társadalmi felzárkózást és az 

esélyteremtés növelését is. 

2.2 A stratégia megalapozása: helyzetértékelés 

2.2.1 A helyzetértékelés módszertanának, információbázisának bemutatás. 

Jelen szakpolitikai stratégia készítésekor főként a következő dokumentumok elemzését hasz-

náltuk fel. 
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Értékelések Hazai szabályozás Ajánlások, következtetések 

OECD: PISA, TALIS 

IEA: TIMSS, PIRLS 

Eurostat 

Eurydice 

EUN: Benchmarking 

Schools 2012 

KSH 

Oktatási statisztika 

LFS 

EES 

SILC 

Országos kompetenciaméré-

sek 

Megyei közoktatás-

fejlesztési tervek 

Nemzeti köznevelésről szóló 

törvény (továbbiakban: Nkt.)  

Nemzeti alaptanterv 

Óvodai nevelés országos 

alapprogramja 

Nkt. végrehajtási rendeletek 

EU 2020 

A Tanács következtetései az oktatás és képzés 

terén folytatott európai együttműködési straté-

gia keretrendszeréről (Oktatás és képzés 2020) 

A Tanács következtetése az alapkészségek 

szintjének a XXI. század iskolái területén folyó 

európai együttműködés keretében történő eme-

léséről 

Bizottság közleménye: Gondoljuk újra az okta-

tást: beruházás a készségekbe a jobb társadal-

mi-gazdasági eredmények érdekében 

A Tanács ajánlása a végzettség nélküli iskola-

elhagyás csökkentését célzó szakpolitikáról 

A Tanács ajánlása Magyarország 2013. évi 

nemzeti reformprogramjáról 

Oktatási és képzési figyelő (ET Monitor) 2012 

Ezen dokumentumok elemzését követően elkészítettük a helyzetelemzést. A helyzetelemzés 

alapján végeztük el a SWOT elemzést, felállítottuk a probléma- és célfát. 

SWOT elemzés és célfa 

A célfa alapján határoztuk meg a célrendszert, melyben sor került a jövőkép mellett az általá-

nos és specifikus célok kijelölésére.  

Célrendszer: jövőkép, általános célok, specifikus célok 

A célrendszer alapján végül kidolgoztuk a stratégiai irányokat, a beavatkozásokat a kapcsoló-

dó forrásszükségeltekkel és indikátorokkal. 

Stratégiai irányok, beavatkozások 

A stratégia felépítése követi a kormányzati stratégia-alkotás terén általánosan elterjedt mód-

szertant: 

 a bevezető rögzíti a stratégia-készítés indíttatását (miért készül) és mandátumát (mi-

lyen felhatalmazás alapján), majd értelmezi és lehatárolja a stratégia tárgyát, bemutatja 

a terület gazdasági és társadalmi jelentőségét, a korábbi releváns stratégiai kezdemé-

nyezéseket, a stratégia módszertani jellemzőit; 

 a helyzetelemzés átfogó képet ad a köznevelési ágazat nemzetközi és hazai helyzeté-

ről; 

 a SWOT elemzés számba veszi a köznevelés területén azonosított erősségeket és 

gyengeségeket, illetve lehetőségeket és kockázatokat; 

 a jövőkép és a jelenlegi helyzet eltéréseinek azonosítása képezi az alapját a stratégia 

célrendszerének, amelynek legmagasabb szintjén az átfogó stratégiai célok szerepel-

nek, ezeket bontják ki, konkretizálják a specifikus célok; 

 a célrendszert a hozzá rendelt indikátorok teszik teljessé; 

 az átfogó és specifikus célok megvalósítását szolgálják a beavatkozások, a fejezet a 

stratégiai cél- és eszközrendszer összefüggésének bemutatásával válik teljessé: ezzel 

ellenőrizhető, hogy valamennyi kitűzött stratégiai célhoz tartozik-e beavatkozás, illet-

ve, hogy minden azonosított beavatkozás hozzájárul-e egy vagy több stratégiai cél 

megvalósításához; 

 a monitoring-rendszer feladata a stratégiai beavatkozások eredményeinek és hatásai-

nak nyomon követése; 
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 a zárófejezet a stratégia belső konzisztenciáját (összhangban állnak-e egymással az 

egyes fejezetek) és külső koherenciáját (összhangban van-e a stratégia az egyéb rele-

váns hazai és uniós stratégiákkal, illetve az ex ante kondicionalitási irányelvekkel) 

mutatja be. 

Jelen stratégia nagymértékben figyelembe veszi az Európai Unió, az IEA és az OECD nem-

zetközi kutatásainak elemzéseire építkező szakmapolitikai ajánlásait, prognózisait a globális 

gazdaság által az elkövetkező évtizedekben a munkavállalóktól igényelt, a sikeres boldogu-

láshoz szükséges képzettségekre vonatkozó, valamint az oktatás és képzés egyéni és közössé-

gi hasznait felölelő elvárásokat. 

Az Európai Unió támogatás-politikájában az utóbbi öt évben igen jelentősen felértékelődtek 

az oktatás eredményességének, hatékonyságának és esélyteremtésének számszerű bizonyíté-

kai. Az OECD-vel és az IEA-val együttműködve, az Eurostat kötelező adatszolgáltatásaira 

támaszkodva az Európai Tanács 2020-ra növekedési stratégiát dolgozott ki, amelyben minden 

tagállamra nézve kötelezően előírta a nemzeti reformprogramok kidolgozását, a közös európai 

célkitűzésekhez való nemzeti hozzájárulás mértékének megállapításait, egyes kulcsindikáto-

rokban célértékek kitűzését, illetve a közös célértékekhez való közeledés bemutatását. Hason-

ló szerepet töltenek be az Oktatási Tanács Oktatás és Képzés 2020 címmel kiadott következte-

tései, amelyek az oktatás, a tanulási mobilitás és a foglalkoztathatóság oktatási aspektusa terü-

letén közös célkitűzéseket határoznak meg 2020-ra. 

Figyelembe kellett vennünk továbbá, hogy az Európai Bizottság több fórumon világossá tette: 

az oktatás területén a 2014 és 2020 között igénybe vehető támogatások eredményes felhaszná-

lásának bizonyítékaként tekint a közös indikátorokban elért teljesítményre, és a közös célérté-

kekhez való közelítést folyamatosan, különös gonddal fogja vizsgálni, adott esetben akár a 

támogatási folyósítások feltételéül szabja. 

Az Európai Unió és az OECD megközelítése az oktatás minőségével kapcsolatban elsősorban 

eredményorientált, amely azt jelenti, hogy a tanulás kimeneti adatai – tudásszint, végzettségi 

ráták – alapján ítélik meg az oktatási rendszer hatékonyságát. Ezért a nemzetközi szervezetek 

által kezdeményezett adatgyűjtések jelentős része a tanulói teljesítmények összehasonlító mé-

résére és elemzésére irányul.  

A tanulás eredményessége mellett az OECD és az Eurostat vizsgálja a végzettségi szint és a 

foglalkoztatottság, illetve a munkanélküliség összefüggéseit, az ifjúsági munkanélküliség oka-

it, az oktatás megtérülési rátáit egyéni és közösségi szinten, továbbá a tanulás körülményeit, a 

pedagógusok bérviszonyait más diplomásokhoz képest, és számos egyéb tényezőt, amely a 

tanulás sikerességét, az oktatási rendszerben mutatkozó előrehaladási lehetőségeket, az okta-

táshoz való hozzáférés esélyegyenlőtlenségeit és az oktatás szakmai hatékonyságát érinti. 

Az elmúlt évtizedekben Magyarország az iskolai tanulás eredményességére és a tanulás kö-

rülményeire vonatkozóan több, trendadatokat is eredményező nemzetközi vizsgálatban vett 

részt. Ezek közül a legismertebb, és mindmáig magyar részvétellel zajló vizsgálatok a 15 éve-

sek szövegértési, matematikai és természettudományos eszköztudását mérő OECD-PISA 

vizsgálat, az IEA Társaság természettudományi és matematikai tantárgyi vizsgálata különféle 

iskolafokozatokon (TIMSS), valamint a PIRLS vizsgálat, amely az alsó tagozat végén az ol-

vasási és szövegértési készséget méri. Ezek a mérések mintavételes felmérések útján becslé-

seket adnak a magyar tanulók néhány alapvető kulcskompetenciájának országos, továbbá 

egyes iskolatípusokra és településrétegekre jellemző szintjéről, és összehasonlító adatokat 

adnak az Európai Unió, illetve az OECD tagállamok hasonló életkorú, iskolázottsági szintű 

tanulóinak teljesítményeihez viszonyítva.  
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A tanulás és a foglalkoztatottság összefüggéseinek mérésére a nemzetközi szervezetek a mun-

kaerő felméréseket (Labour Force Survey) használják. A felnőttek tanulásban való részvételét 

méri európai szinten a Felnőttek Tanulása Felmérés (Adult Education Survey). Az iskolázott-

ság és a társadalmi előnyök összefüggéseire nézve az adatforrás elsődlegesen az Európai Tár-

sadalmi Felmérés (European Social Survey), a gyermekek szociális helyzetére vonatkozóan a 

szintén európai standardok szerint készülő Életmód Vizsgálat (SILC) jelenti az információbá-

zist. Az iskolai egészségfejlesztés egyik legjelentősebb kulcsterületének, az iskolai testneve-

lésnek, testmozgásnak és sportnak a fejlesztése kapcsán az Európai Bizottság Eurydice jelen-

tése, továbbá a WHO HBSC vizsgálata hordozza a legaktuálisabb, alapul szolgáló adatokat. 

A fenti vizsgálatokból a hazai eredmények a nemzetközi adatok tükrében is bemutathatóak. 

Ezek mellett figyelembe vettük a kifejezetten hazai kezdeményezésű mérések közül a 6., 8. és 

10. osztályosokra kiterjedő Országos kompetenciaméréseket és az ezekre építő kutatásokat és 

tanulmányokat. 

Az OECD TALIS (Teaching and Learning International Survey) néven oktatásügyi programot 

indított korábban a pedagógusi pályán dolgozó pedagógusok körében azzal a céllal, hogy a 

részt vevő országokban összehasonlítható mutatókkal feltárja a pedagógiai munka értékelésé-

nek jellemzőit, a pedagógusok továbbképzésének, szakmai fejlődésének jellemzőit, a pedagó-

gusoknak az iskolával, mint munkahellyel, illetve a tanítással kapcsolatos attitűdjeit, nézeteit 

és az iskolavezetés jellemző sajátosságait. A program első hulláma az alsó középfokon tanító 

pedagógusokra, iskolákra – Magyarországon az általános iskola felső tagozatára, illetve a 

szerkezetváltó középiskolák 5–8. évfolyamára – és az iskolavezetésre összpontosított. Az 

OECD 2009-ben tette közzé a TALIS-vizsgálat első eredményeit. A vizsgálat főbb megállapí-

tásai közül kiemelendő, hogy az oktatás minősége egyike azon kulcsfontosságú tényezőknek, 

amelyek meghatározzák, hogy egy ország növelni tudja-e versenyképességét, polgárainak 

jólétét és jól létét a globalizálódó világban, továbbá az iskolai tényezők közül a pedagógusi 

munka minősége befolyásolja legjobban a tanulói teljesítményeket. 

Az Országos kompetenciamérés 2001-ben történt bevezetését követően évről-évre méri a ta-

nulók szövegértési képességét és matematikai eszköztudását. A felmérés gyakorlatilag teljes 

körű az általános- és középiskolák 6., 8., és 10. évfolyamos tanulói körében. Az Országos 

kompetenciamérés minden intézményben, azonos időpontban, azonos körülmények között 

zajlik, központilag kialakított tesztfüzetek segítségével, amelyeket a felmérést követően szin-

tén központilag javítanak. A felmérés nem az adott évfolyamon átadott ismeretanyagot kéri 

számon, hanem azt méri, hogy e három évfolyamon tanulók az iskolában eddigi tanulmányaik 

során elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett 

feladatok megoldása során. A méréshez használt teszteket háttérkérdőívek kísérik, amelyek a 

mért tanulói teljesítmények értékeléséhez gyűjtenek háttér-információkat a tanulók otthoni 

körülményeire és az iskolák jellemzőire vonatkozóan. A kompetenciamérés összesített ered-

ményeiről országos jelentés készül, ezen kívül minden intézmény esetében fenntartói, intéz-

ményi és telephelyi jelentések (FIT-jelentések), valamint egyéni jelentések készülnek a tanu-

lók eredményeiről. A jelentésekben közölt adatok alapján az iskolák objektív képet kaphatnak 

munkájuk eredményéről, ami lehetővé teszi számukra, hogy összehasonlítsák teljesítményü-

ket a hozzájuk hasonló intézmények teljesítményével. Ha egy intézménynek az Országos 

kompetenciamérésen elért eredményei nem érik el az előírt minimumot, a kormányhivatalok 

jelzik az intézmény fenntartójának, amely ezt követően intézkedési terv elkészítését kezdemé-

nyezi. A 2010. évi mérés óta – egy egyedi tanulói mérési azonosító bevezetésének köszönhe-

tően – egyéni szinten is követni lehet a tanulók fejlődését a különböző mérési időpontok kö-

zött, ezáltal képet lehet alkotni az iskola fejlesztő hatásáról is.  
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2.2.2 Magyarország helyzete és eredményei az Európai Uniós és más nemzetközi trendek, 

adatok és teljesítménymérések viszonylatában 

A tudásalapú gazdaság folyamatos térhódítása átrendezte a képzett munkaerő és a képzetlen 

munkaerő iránti keresletet mind földrajzi, mind gazdaságpolitikai vonatkozásban. Elmondha-

tó, hogy azok az országok, amelyek a magasabb képzettséget igénylő iparágak fejlesztésében, 

és az ehhez igazodó képzéspolitikában látják a jövőjüket, általánosságban jobb pozíciókat 

képesek kivívni a világgazdaságban, mint azok, amelyek alacsonyan képzett olcsó munkaerő-

vel igyekeznek versenyképesek maradni a globális munkaerőpiacon.  

Ma Magyarország Közép-kelet Európával, Indiával és Kínával versenyez a multinacionális 

nagyvállalatoknak a nemzeti gazdaságába történő bevonásában. Olyan iparágakban érdekelt 

nemzetközi vállalkozások belső piacra történő bevonásában, amelyek a hazai közepesen kép-

zett, de szakképzett munkaerő továbbképzését követően jelentős munkaerő felhasználók lesz-

nek. Emellet meghatározó jelentőségű, hogy a leginnovatívabb hazai vállalkozások mellett a 

hagyományos gazdasági ágak (gépgyártás, élelmiszeripar, vegyipar stb.) is telítődjenek jól 

képzett, rugalmas és innovatív munkaerővel, mert a tömegtermékek világpiacán versenyké-

pességük néhány év alatt megszűnik. 

A képzett munkaerő világpiacának megnyílása hatékony új ösztönzőket teremtett a továbbta-

nulásra olyan társadalmi rétegek számára is, amelyek korábban jellemzően nem taníttatták 

gyermekeiket felsőfokon. Ez ösztönzést teremtett az országok számára felsőfokú képzési ka-

pacitásaik bővítésére, ugyanakkor kihívást is jelentett az alapfokú és a középfokú oktatás 

számára, hiszen az iskoláskorú népességnek a korábbinál sokkal nagyobb hányadát kell felső-

fokú tanulásra alkalmas módon felkészíteni. Ez felveti azt a problémát, hogy hogyan lehet a 

hátrányos társadalmi-gazdasági hátterű, nem a középosztály tanulási normái szerint szociali-

zálódott gyermekeket, fiatalokat az iskola segítségével képessé tenni felsőfokú tanulmányok-

ra, és hogyan lehet megakadályozni, hogy középfokú végzettség nélkül hagyják el az iskola-

rendszert a tankötelezettség megszűntekor.  

 

1. diagram: A legmagasabb iskolai végzettség változása hosszú távon 

(7 évesnél idősebbek adatai), Forrás: KSH, Népszámlálás 2011 

Az oktatási rendszerek nemzetközi mutatói megerősítenek abban, hogy a fenntartható fejlődés 

egyik – talán legfontosabb – kulcsa a humánerőforrás fejlesztése: a köznevelés és ennek részét 

képező iskolai rendszerű szakképzés minőségének folyamatos javítása. 
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A hazai köznevelés előtt álló legnagyobb kihívás tehát a nevelés és az oktatás minőségének, 

hatékonyságának és esélyteremtő erejének növelése, méghozzá egy olyan globálisan is insta-

bil makrogazdasági környezetben, amelyben több hullámban várhatóak recessziós jellegű, a 

munkaerőpiac gyors átrendeződését igénylő folyamatok. 

Az OECD megállapításai alapján – elemzései és a vonatkozó statisztikák alátámasztanak – 

egyértelmű, hogy a magasabb képzettségi szint elősegítette a munkanélküliség elkerülését és a 

munkában maradást a válság idején is (Függelék: 5. táblázat, 6. táblázat).  

1. táblázat: Munkanélküliségi ráta befejezett legmagasabb iskolai végzettség szerint 

Idő-

szak 

8 általános 

iskolánál 

kevesebb 

Általános 

iskola 8. 

osztálya 

Szakiskola és 

szakmunkás-

képző 

Gimnázium 
Egyéb 

érettségi 
Főiskola Egyetem Összesen 

2008 45,5 17,8 8,2 7,5 5,7 3,4 1,9 7,8 

2009 42,0 22,6 11,1 8,7 7,3 4,9 2,5 10,0 

2010 43,4 24,2 12,2 10,3 8,5 5,3 3,8 11,2 

2011 49,9 23,8 12,2 10,5 8,6 5,1 3,4 10,9 

2012 45,7 23,9 12,1 11,8 8,5 5,0 3,7 10,9 

Az Európai Unió legutóbbi, 2012. évi Oktatás és Képzés Monitorjához kapcsolódó ország-

elemzés
1 

megállapításai szerint Magyarországon a legalább középfokú szakképzettséggel ren-

delkezők foglalkoztatottsága jelentősen (több mint 6 százalékkal) csökkent a gazdasági válság 

időszakában. Az EU átlagot valamivel meghaladó 2006-os szintről (79,8% a 79,0%-os EU 

átlaghoz képest) 2011-re jelentősen az EU átlag alá került (73,5% az EU 77,2%-os átlagához 

képest). A 2020-ig szóló előrejelzések szerint a magasan kvalifikált munkaerőt igénylő mun-

kahelyek aránya Magyarországon gyorsabban fog nőni, mint az Európai Unióban átlagosan. 

Eközben a középfokú vagy annál alacsonyabb képzettségű munkaerő iránti igény bizonyosan 

csökkenni fog. 

K-1. következtetés: Az erősödő világgazdasági verseny miatt hazánkban a jövő mun-

kaerejének egyre nagyobb részét kell versenyképes tudáshoz és 

piacképes végzettséghez juttatni. 

2.2.3 Az OECD által szervezett PISA vizsgálatok eredményei 

A 2002-2010 közötti kormányok nem a valódi, jelen anyagban is részletesen kifejtett problé-

mák megoldását célzó oktatáspolitikájának következményeként a magyar diákok a 2012-es 

PISA-mérésben az OECD-átlag alatt teljesítők csoportjába kerültek 477 pontos átlagered-

ményükkel. Magyarországon a diákok 28,1%-a a második szintet sem éri el matematikából. A 

magyar diákok 494 pontos természettudományi eredménye valamelyest elmarad az OECD-

országok átlagától. Ez az adat statisztikai értelemben nem különbözik a lett, a francia, a dán, 

az egyesült államok-beli, a spanyol, a litván, a norvég, az olasz, a horvát, a luxemburgi, a por-

tugál és az orosz diákok eredményétől. A magyar diákok természettudományi pozícióját az 

Európai Unió országai és azon belül a 2004-ben velünk együtt csatlakozó tagországok között 

vizsgáljuk, azt látjuk, hogy eredményünkkel a 2012-es természettudományi mérésben részt 

vett uniós tagországok gyengébb feléhez tartozunk.  

A PISA fontos indikátornak tekinti egy ország oktatásának eredményessége szempontjából 

azt is, hogy a 15 éves diákok hány százaléka nem éri el a 2. képességszintet, azaz azt a tudást, 

amely a munkaerő piacra kerülés szempontjából kívánatos lenne. Magyarország erre vonatko-

                                                 
1
 A Bizottság munkadokumentuma, Gondoljuk újra az oktatást: Országelemzések I. rész SWD (2012) 377 final 
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zó 18,0%-os adata gyakorlatilag megegyezik az OECD-átlaggal. A magyar eredményekben 

mutatkozó változásokat úgy lehet összefoglalni, hogy a jó és a kiemelkedően jó műveltségű 

diákok aránya az előző, 2009-es vizsgálathoz képest nem változott. 

Magyarországon valamivel alacsonyabb a kiváló képességű tanulók aránya az OECD-

átlaghoz képest. A tanulók 11,6%-a ért el kiváló eredményt legalább egy területen, és 2,9%-a 

teljesített kiválóan mindhárom területen. A későbbiekben a gazdaság fellendítésére és a pro-

duktivitás növelésére képes kiváló matematika-, szövegértés- és természettudomány-

eredményekkel rendelkező tanulók arányának növelése fontos feladat.  

PISA 2012 adatai azt a tényt erősítik meg, hogy Magyarországon az oktatási rendszer már 

régóta eredménytelennek bizonyul a szociokulturális eredetű hátrányokkal szemben, a tudás-

szerzés családi-otthoni környezetből fakadó egyenlőtlenségeit nem sikerül pedagógiai hatá-

sokkal kellőképpen enyhíteni. A mérés nemzetközi kontextusa azt is megvilágítja, hogy ha-

zánk az OECD-átlagnál alacsonyabb átlageredményt az OECD-átlagnál szignifikánsan na-

gyobb családi háttérből fakadó egyenlőtlenségek mellett érte el. Ebből azt a következtetést is 

levonhatjuk, hogy a  szocioökonómiai státuszhoz kötődő egyenlőtlenségek tompítása az or-

szág átlagos tanulói teljesítményének javulását hozná magával. Fontos azt is kiemelni, hogy 

hazánkban az egyik legszorosabb a háttérváltozók és a matematika-teljesítmény közötti kap-

csolat: az otthon található könyvek száma, a szülők iskolai végzettsége, munkaerő-piaci státu-

sza, valamint a család gazdasági helyzete az eredmények szórásnégyzetének majdnem egy-

harmadát magyarázzák. Az a tény, hogy Magyarországon a tanulók teljesítménye az iskolán 

belül homogénebb, mint az OECD-országokban általában, az iskolák között viszont nagyob-

bak a különbségek, azt is jelenti, hogy a kritikusan alulteljesítő iskolák feljavítása vagy átala-

kítása csökkentheti az alulteljesítő tanulók arányát. 

Az átlageredmény igen fontos mutatója a PISA-vizsgálatnak, rendszerint ez áll a figyelem 

középpontjában. A PISA azonban arra is rávilágít, hogy egy-egy országon belül milyen mec-

hanizmusok befolyásolják a tanulók eredményeit. A PISA Magyarország számára egyik leg-

fontosabb üzenete, hogy a tanulók eredményét szociális, kulturális és gazdasági hátterük erő-

sebben befolyásolja, mint a legtöbb országban.  

A PISA vizsgálatok eredményeire reagálva meghozott intézkedések a nemzetközi gyakorlat-

ban: 

 Az intézményi önállóság biztosítása. 

 Állami visszajelző rendszerek kiépítése . 

 Az intézményi szereplők képességeinek fejlesztése. 

 Az állami ösztönző („jutalmazó/szankcionáló”). 

 Célzott állami beavatkozások. 

 Pedagóguspolitika. 

A magyar intézkedések a következők voltak a korábbi és a PISA 2012 magyar eredményekkel 

összefüggésben:  

 A magyarországi országos kompetenciamérések: A köznevelés eredményességének 

növelését célzó intézkedésekhez több aspektusból is magától értetődően kapcsolódik a 

magyarországi Országos kompetenciamérés rendszere. A nemzetközi mérési rendsze-

rek – köztük a PISA is – az iskolákból és a tanulókból vett véletlenszerű minta méré-

sére alapozva, magától értetődően az ország teljesítményét csak globális összehasonlí-

tásokban képes bemutatni, nem tud rámutatni a részletekre, az okokra. E felismerés 

hatására 2001-ben jött létre a magyarországi pedagógiai mérési rendszer, és – amellett, 

hogy mára már szervesen és megkerülhetetlenül beépült az iskolák életébe – mint ma-

gyar szellemi erőből létrejött produktum, a közszolgáltatások közül elsőként, 2012-



12/103. oldal 

ben elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat. Szakmai színvonala és szolgáltatásai által a 

nemzetközi pedagógiai mérési szakmában is ismert és elismert. 

 Az intézményi önállóság biztosítása: A Köznevelési törvény deklarálja az intézmények 

szakmai önállóságát, a Nemzeti és alaptanterv és a kerettantervek mintegy 10 %-nyi 

szabad mozgásteret adnak, a törvény szabályozott eljárás és engedély alapján megen-

gedi a saját kerettanterv szerinti tanítást, a pedagógusok módszertani szabadsága tel-

jes, az iskolarendszer fenntartói szempontból is sokszínű, azaz az állami fenntartók 

mellett egyházi és magániskolák képezik a köznevelési rendszer mintegy 20 %-át, a 

szerveződő Nemzeti Pedagógus Kar újabb keretet teremt a szakmai pedagógiai kez-

deményezések felkarolásához, terjesztéséhez. 

 Állami visszajelző rendszerek kiépítése: A már nemzetközi tekintélynek örvendő hazai 

fejlesztésű mérések mellé a következő tanévtől kezdve felsorakozik az országosan 

egységes külső szakmai ellenőrzés és értékelés, azaz a tanfelügyelet, amely az egyes 

pedagógusokról, intézményvezetőkről és intézményekről fog objektív, szakmailag 

megalapozott visszajelzést adni az oktatásirányítóknak. Ilyen rendszer 1985 óta nem 

működött Magyarországon. 

 Az intézményi szereplők képességeinek fejlesztése: Az ugyancsak kifejlesztett, 2014-

ben induló tantárgygondozói-szaktanácsadói rendszer működtetése szolgálja ezt a célt. 

Továbbá a megújított pedagógusképzés és az oktatáspolitikai céljaink szolgálatába ál-

lított pedagógus továbbképzések. 

 Az állami ösztönző („jutalmazó/szankcionáló”): A tanfelügyelet és a pedagógus élet-

pálya minősítési rendszere az ösztönző beavatkozást szolgálja. A minősítések szakmai 

anyagait kidolgoztuk, a rendszer 2014 második félévében fog indulni kísérleti kipró-

bálást követően. 

 Célzott állami beavatkozások: Az új Nemzeti alaptanterv és kerettantervek, a tan-

könyvválaszték 2014-től kezdődő redukálása a tanítás tartalmának állami szabályozá-

sát, a tudás mértékének állami ellenőrzését teszi lehetővé. Az állami beavatkozás to-

vábbi lehetőségét teremtette meg az iskolák állami fenntartásba vétele és az igazgatók 

miniszteri szintű kinevezése. A 2012-es PISA mérések eredményének ismertté válását 

követően (dec.11-én) a Köznevelésért Felelős Államtitkárság körlevélben fordult az 

intézményfenntartókhoz, és február közepéig intézkedési tervet kért minden iskolától 

az eredmények javításának érdekében. 

 Pedagóguspolitika: A PISA vizsgálatokban legeredményesebb országok példája azt 

mutatja, hogy az eredményesség legfontosabb feltétele a pedagógus munkaerő minő-

sége. E felismerés jegyében dolgoztuk ki a pedagógusképzés reformját és alkottuk 

meg a pedagógus életpálya modellt. A megújult pedagógusképzés 2013-ban indult, az 

életpályamodell első lépései megtörténtek, a további elemek 2014-15-ben történnek 

meg. 

 További intézkedések: Megkezdődött az érettségi és felvételi rendszer megújításának 

szakmai előkészítő munkája. Tekintve, hogy a változások (szigorítások) közvetlenül 

érintik a középiskolás fiatalokat, és országos bevezetését kipróbálással kell megelőzni, 

az új rendszer bevezetése legkorábban 2017 tavaszán történhet meg.  

2.2.4 Az IEA által szervezett PIRLS és TIMSS vizsgálatok eredményei 

A 4. évfolyamos magyar tanulók a szövegértésre koncentráló PIRLS vizsgálatban elért ered-

ményei összességében jónak minősíthetők, annak ellenére, hogy a szövegértés-mérésben 12 

ponttal gyengébben szerepeltek, mint 2006-ban. A magyar tanulók 539 képességpontos átlag-

eredménye a PIRLS-skálaátlagnál magasabb, ugyanakkor a részt vevő országok eredményei-

vel összevetve Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el, az eredménye alapján a 13–
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22. helyet foglalja el, az ebben az intervallumban található országok tanulóinak átlageredmé-

nye a magyar tanulókétól szignifikánsan nem különbözik. Idetartozik Hollandia, Csehország, 

Svédország, Olaszország, Németország, Izrael, Portugália, Szlovákia és Bulgária.  

A TIMSS-vizsgálat közel húsz éve a negyedik és nyolcadik évfolyamon vizsgálja a tanulók 

tudását. A hagyományosan jól teljesítő magyar tanulók továbbra is a résztvevő országok átla-

ga felett teljesítettek. A magyar tanulók 2011-es adatait vizsgálva azt láthatjuk, hogy a 2007-

es és 1995-ös eredményekhez képest nem volt statisztikailag értékelhető változás az eredmé-

nyükben, a 2003-as mérésben részt vevő negyedikesekhez képest azonban gyengébb teljesít-

ményt nyújtottak. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a magyar negyedikesek matematika-

eredménye (515 pont) magasabb a TIMSS-skálaátlagnál. Így noha a nemzetközi mezőnyben 

Magyarország nem tartozik a legjobban szereplő országok közé, eredménye jónak mondható. 

A korábbi ciklusaiban a 8. évfolyamos magyar tanulók eredményei a legjobbak közé tartoz-

tak. Különösképpen igaz volt ez a természettudományra, amelyben a domináns távol-keleti 

országok után a magyar tanulók tudása az egyik legjobb volt az európai országok között. A 

TIMSS-vizsgálatban 2011-ben tanulóink eredménye matematikából 12, természettudomány-

ból 17 ponttal gyengült. A magyar tanulók eredménye azonban továbbra sem mondható 

rossznak, hiszen tudásuk matematikából az Egyesült Államok, Anglia, Szlovénia, természet-

tudományból Anglia, Egyesült Államok, Ausztrália, 8. évfolyamos tanulóival egyenértékű, és 

jobb, mint például a svéd és a norvég tanulóké. Tény azonban, hogy a matematikai átlagpont-

szám már nem szignifikánsan jobb a TIMSS-átlagnál, és a természettudományban elért 2011-

es pontszám szignifikánsan alacsonyabb minden korábbi, 8. évfolyamon mért adatnál. 

2.2.5 Országos kompetenciamérések 

Az eddigi országos jelentések alapján elmondható, hogy az átlageredmények illeszkednek a 

korábbi években ugyanazokon az évfolyamokon mért eredményekhez. Az adatok a közneve-

lés teljesítményének időbeli alakulásában nem tanúskodnak szignifikáns változásról. Számot-

tevő különbségek nem tapasztalhatók az egyes évek között, enyhe ingadozásokat láthatunk 

mindössze a szövegértés és a matematika területén is, amelyek évfolyamonként különböző 

irányban mutatnak kismértékű eltérést. A különbségek értéke akár pozitív akár negatív irány-

ban a skála értékeihez képest oly kicsinyek, hogy azokkal sem a fejlődésre sem a teljesít-

ményromlásra vonatkozó következtetéseket nem lehet érvényesen alátámasztani.  

2. táblázat: A kompetenciamérési átlageredmények néhány évre visszamenőleg 

Forrás: Országos kompetenciamérés 2012 – Országos jelentés 

Év matematika szövegértés 

6. évfolyam 

 2008   1500 1500 

 2009   1484 1489 

 2010   1498 1483 

 2011   1486 1465 

 2012   1489 1472 

8. évfolyam 

 2008   1601 1579 

 2009   1605 1564 

 2010   1622 1583 

 2011   1601 1577 

 2012   1612 1567 



14/103. oldal 

10. évfolyam 

 2008   1648 1609 

 2009   1618 1615 

 2010   1613 1620 

 2011   1635 1617 

 2012   1632 1603 

Az Országos kompetenciamérés
2
 eredményeiből az is kiderül, hogy a szocio-kulturális háttér 

és a teljesítmény közötti kapcsolat a 6. és 8. évfolyamos tanulók esetében nem függ a telepü-

lés típusától, azaz az azonos CSH-indexű (családiháttér-index) tanulók hasonló eredményt 

érnek el attól függetlenül, hogy az iskolájuk Budapesten, megyeszékhelyen, városban vagy 

községben található-e. Ez arra enged következtetni, hogy a különböző településtípusokon ta-

nulók eredményeiben tapasztalható meglehetősen nagy különbségeket szinte teljes egészében 

megmagyarázza a településtípusok eltérő szociális szerkezete. Másrészt az is látható, hogy a 

CSH-index és a teljesítmény közötti kapcsolat jellemzői szinte egyáltalán nem változnak a 6., 

8. és 10. évfolyam között, mind a CSH-index hatása, mind a magyarázó ereje hasonló a há-

rom évfolyamon. A 6. évfolyam végére kialakulnak tehát a különböző szociális-kulturális 

háttérrel rendelkező tanulók közötti teljesítménykülönbségek, és a továbbiakban sem képes az 

iskolarendszer mérsékelni azokat. 

K-2. következtetés: Az oktatáspolitikai célok fókuszába a legfejlettebb államok 

(OECD) tanulói átlagteljesítményeinek elérését, meghaladását kell 

állítani. 

K-3. következtetés: Az IKT eszközellátottságot és használatot minden területen bőví-

teni kell, de különösen azon intézményekben, ahol a családi háttér 

(munkanélküliség, alacsony iskolai végzettség) nem biztosítja az 

otthoni számítógép-használatot.  

A CSH index magyarázó ereje mellett bár kisebb, de szintén általánosan érvényes magyarázó 

erővel bír a számítógép használat hatása a különböző kompetencia területeken mért eredmé-

nyekre. Egyértelműen megállapítható az összefüggés a PISA vizsgálat eredményei és az isko-

lák IKT- készségátadási képessége között, ezért az is elmondható, hogy azok az országok, 

amelyek oktatási rendszere magasabb szinten képes IKT-készség átadásra, az egyéb készsé-

gek átadásában is sikeresebb. Mindezen keresztül pedig értelemszerűen jobban teljesít a 

munkaerőpiaci készségek átadásában is. 

Az összefüggés már sokkal alacsonyabb szinten, a puszta számítógéphasználat kapcsán is 

kimutatható: 

                                                 
2
 Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Vadász Csaba: Országos kompetenciamérés 2012 – 

Országos jelentés. Oktatási Hivatal, Budapest, 2013 
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2. diagram:Általános növekedés a tudományos tantárgyak terén a számítógéphasználat következtében
3
 

2.2.6 A köznevelésben résztvevőket érintő demográfiai tendenciák 

Az iskoláskorú népesség és a szülőképes nők számának folyamatos csökkenése miatt e straté-

gia időtartama alatt a köznevelési kapacitások (intézmények, pedagógusok, infrastruktúra stb.) 

jelenlegi működési feltételekkel és körülmények közötti fenntartása hosszabb távon átgondo-

lást igényel. 

 

3. diagram: Évenkénti élve születések (1947–2002) és 

a 20–29 éves nők száma (1947–2023) Magyarországon
4
 

A csökkenés folyamatos lassulása következtében azonban a tanulók fogyása nem egyenletes a 

különböző képzési szinteken. A csökkenő tendencia az általános iskolás korosztályoknál mára 

már kevésbé jelentkezik, ugyanakkor a középiskolás korosztály létszáma a következő néhány 

évben drasztikusan, egyhatodával csökken.  

                                                 
3
 Forrás: OECD, CERI Are the New Millennium Learners Making the Grade? Technology use and educational 

performance in PISA, 2010 
4
 Forrás: Kamarás [2003] 
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4. diagram: Három iskolai korosztály létszáma (tényadat és becslés, 1000 fő)
 5
 

A fent bemutatott demográfiai adatokból az következik, hogy a tervezési időszakban stagnáló, 

vagy fokozatosan szűkülő pedagógus-létszámmal célszerű számolni. Ez az időszak kedvezhet 

a pedagógusok minőségi szelekciójának, valamint a felkészültségük, munkájuk színvonalával, 

eredményességének értékelésével, szakmai előmenetelének biztosításával kapcsolatos fejlesz-

tések elindításának és megvalósításának.  

Az oktatás helyzetét alapvetően meghatározza az egyes korosztályok létszáma és összetétele: 

a gyereklétszám gyors és nagymértékű változása nem teszi lehetővé a kapacitások optimális 

kihasználtságát és a rendszerek működtetését. Magyarországon az elmúlt évtizedekben a kor-

osztályok száma különösen gyorsan változott. A hatvanas évek demográfiai apályát követően 

a hetvenes évek közepén igen nagy létszámú korosztályok születtek. A demográfiai csúcs 

tanulói a köznevelésből már kikerültek az elmúlt évtizedben, az általános iskolákban – 1993 

óta pedig a középfokú oktatásban is – egyre kevesebben tanulnak.
6
 

A kapacitásokkal való gazdálkodás meghatározó jelentőségű a köznevelés minősége szem-

pontjából. A láthatóan kiürülőben lévő kistelepülési általános iskolák felső tagozatainak foko-

zatos kifuttatása és a képzett munkaerő, jó infrastruktúra és fejlesztési pénzek térségi közpon-

tokba terelése a korábbinál sokkal jobb tanulási feltételeket kínálhat a hátrányos helyzetű ta-

nulóknak. E kapacitásgazdálkodás elemző és javaslattevő része már megvalósult a 2013. évi 

megyei fejlesztési tervek kidolgozásával. A következő években az érintett kormányzati szer-

vezetek együttműködésével meg kell születnie annak az eljárásrendnek és technikának, amely 

a valóságban is elindítja a szükséges kapacitás-ésszerűsítő változásokat. 

K-4. következtetés: A bekövetkező tanulószám csökkenés negatív következményeit – 

az Intézményfenntartó Központ aktív közreműködésével – a jobb 

feltételeket teremtő, minőségi intézményhálózat megteremtésével, 

fejlesztésével kell ellensúlyozni. 

                                                 
5
 Forrás: Jelentés a magyar közoktatásról 2010 

6
 Sipos Béla (2005): Verseny a felsőoktatásban – verseny a forrásokért és a hallgatókért. T048581 számú OTKA 

kutatás – elhangzott a II. Felsőoktatási Marketing Konferencián, Pécsett  
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2.2.7 A köznevelés tartalma 

2.2.7.1 Az oktatás tartalmi követelményeinek, nevelési-oktatási programjainak fejlesztése  

A korábbi oktatásirányítások azon döntése, hogy az oktatás tartalmának jó részét maguk a 

különálló iskolák szabályozzák, fokozatosan erodálta a közműveltség fogalmát. Az új Nemze-

ti alaptanterv alaptörekvése, hogy helyreállítsa a közműveltség (minden magyar állampolgár 

által kötelezően elsajátított minimumtudás és készségek) fogalmát és érvényesítse azt a tar-

talmi szabályozásban.  

Az oktatás tartalmi és követelménystandardjai szempontjából különösen fontosak azok a 

nemzetközi és hazai folyamatok, amelyek a 21. század első évtizedének második felében to-

vább erősödtek, és amelyek az 1990-es években indultak el a fejlett országokban. A rendkívül 

gyors technológiai változások, a globális demográfiai növekedés (a fejlett világban drámai 

csökkenés), a gazdasági és társadalmi kihívások, a tanulástudomány fejlődése, a tudáskoncep-

ció megváltozása (a használható és alkalmazható tudás előtérbe kerülése) alapvetően megha-

tározták a tartalmi fejlesztéseket és a szabályozási környezetet. A tanítás-tanulás tartalmi fej-

lesztése szempontjából meghatározó az új köznevelési törvényből és a Kormány által jóváha-

gyott Nemzeti alaptantervből levezethető oktatáspolitikai szándék, hogy a nevelés szerepe 

hangsúlyosabbá váljon az iskolai gyakorlatban, illetve, hogy a tanulók egyéni szükségleteire 

fókuszálva egyensúlyba kerüljön a képességek-készségek fejlesztése a műveltségterületi is-

meretek elsajátításával. 

Ezen tartalmi szabályozók gyakorlatban való alkalmazása csak akkor válhat sikeressé, ha az 

adaptációt és implementációt módszertani ajánlások, segédanyagok és szaktanácsadói 

mentorálás támogatja. A bemeneti szabályozás átalakításával párhuzamosan az oktatás tartal-

mi egységesítése érdekében szükséges olyan tartalmi követelmények meghatározása, fejlesz-

tése, amelyek pedagógiai szakaszhatáronként standardizált módon határozzák meg a korcso-

portos tudásszinteket, és egymásra épülve képesek biztosítani, hogy a tanulók minél sikere-

sebben képesek legyenek megfelelni az érettségi vizsgán a kimeneti követelményeknek. 

Az új tartalmi szabályozók a tanulók személyiségének és tudásának komplex fejlesztését he-

lyezik a középpontba, amelynek legeredményesebb eszközét az olyan nevelési-oktatási prog-

ramok jelentik, amelyek az iskolai életet egészében kezelik, azaz nem kizárólag a tanórákra 

koncentrálnak, hanem a nevelés-oktatás részének tekintik a tanórán kívül az iskolában eltöl-

tött időt is. Ilyen komplex nevelési-oktatási programok kidolgozása elsősorban azokon a terü-

leteken szükséges, amelyek fejlesztése az elmúlt években elmaradt, vagy háttérbe szorult. Az 

Európai Unió prioritásaival összhangban a fejlesztések elsősorban a természettudományos, 

műszaki oktatásra, a művészeti nevelésre, a digitális írástudás elterjesztésére, a környezeti 

fenntarthatóság szempontjainak érvényesülésére, és a gyakorlati életre nevelésre irányulnak. 

A nevelési-oktatási program egy olyan komplex rendszert kínál az iskolai szereplők számára, 

amely magában foglalja az eredményes bevezetéshez és alkalmazáshoz szükséges támogató 

elemeket. Azonban ezen elemek komplexitása miatt szükséges, hogy a bevezetés, az intézmé-

nyi implementáció folyamatát külső szakmai támogatás kísérje. A szakmai szolgáltatások 

intézményrendszerének fejlesztése, valamint a szaktanácsadói rendszer egyidejű átalakítása 

szinergikus hatásaival erősíti ezen célok teljesülését. 

Célszerű nyitni a tartalmi szabályozás és követelményállítás területén az ún. minimumköve-

telmények felállításával. Az éves Országos kompetenciamérések nyomán minden intézmény 

teljesítménye jól mérhetővé és időben követhetővé vált, de nem történt meg az elfogadhatat-

lanul alacsony teljesítményszint központi meghatározása és az alulteljesítő intézmények levá-

logatása. Az Országos kompetenciamérésen belül azonban szakemberek már modellezték a 

minimum teljesítményszintet, így annak bevezetése az alaptantárgyakban elvileg lehetséges. 
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K-5. következtetés: A működő mérési, értékelési rendszer, a kifejlesztendő központi 

minimumkövetelmények, kialakítandó tanfelügyelet, szaktanács-

adói rendszer és pedagógusminősítés együtt segítse elő az intelli-

gens, és eredményes szakmai beavatkozásokat, különösen az alul-

teljesítő intézmények esetében. 

2.2.8 A felnőttoktatás helyzete és a résztvevők aránya 

A népességfogyás és a népesség elöregedése nyomán beálló társadalmi kényszerek (a nyug-

díjrendszer átalakítása, a munkával töltött időszak megnyúlása) világszerte felértékelték a 

felnőttoktatás szerepét. A felnőttkori tanulást a köznevelési rendszer alapozza meg. Azok tud-

ják felnőttként is képezni, továbbképezni magukat, akik az alapfokú és a középfokú iskolában 

elsajátították az önálló tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákat. A felnőtt tanulás kultúrája 

összefügg továbbá a fenntartható tanulási motivációval, amit az iskolai tanulással kapcsolatos 

elemi élmények – siker- és kudarcélmények – drámai módon meghatároznak. Az EU oktatási 

és képzési mutatói között kulcsindikátor a felnőttkori tanulásban résztvevők aránya. Magya-

rországnak ezen indikátor tekintetében további fejlődésre van szüksége. 

Az Európai Unió legutóbbi 2012. évi Oktatás és Képzés Monitorjához kapcsolódó ország-

elemzés
7
 néhány fontos következtetése Magyarország tekintetében:  

A negyedik osztályosoknak kevesebb, mint a fele (42,9%) használ számítógépet az iskolában, 

szemben a 60,7%-os EU átlaggal. Ugyanakkor a 16–74 év közötti korosztályban a számítógé-

pet komplex módon használók aránya meghaladja az EU átlagot. 

Magyarországon az EU átlaghoz képest kevesen szereznek természettudományi, matematikai 

és műszaki felsőfokú végzettséget. 

2006 és 2011 között 3%-kal (43%-ról 40%-ra) csökkent azoknak az aránya, akik úgy hiszik 

magukról, hogy az önálló gazdasági vállalkozás indításához szükséges tudással és képessé-

gekkel rendelkeznek. Ezzel Magyarország 2011-ben az EU átlag alá került (az EU átlag 2011-

ben 43%). 

Az oktatásra, köznevelésre fordított közkiadások aránya a GDP egészében alacsonyabb, mint 

az EU átlag (2009-ben 5.12% szemben az 5.41%-os EU átlaggal), és valamennyivel csökkent 

2006 és 2011 között. 

A felnőttoktatás -  amely iskolai rendszerben, tanulói jogviszonyban megvalósuló tanulási 

folyamat – helyzetének javítása és megerősítése az állami intézményrendszer feladata, vala-

mint a végzettség nélküli iskolaelhagyófiatalok iskolai rendszerű felnőttoktatásban történő 

nevelése az oktatáspolitika jövőbeni célja. Ennek érdekében az állami intézmények felnőttok-

tatásban megszerezhető képzési kínálatát szükséges javítani, valamint az iskolarendszeren 

kívüli felnőttképzést erősíteni. Első ízben a 2013-2014-es tanévben valósul meg alapfokú is-

kolai végzettség megszerzését támogató iskolairendszerű  képzés a foglalkoztatáspolitika ak-

tív eszközeként. A további években ezt a tevékenységet bővítjük.  

 

2.2.9 A pedagógusok helyzete 

Az utóbbi évek nemzetközi kutatásainak (OECD-TALIS, McKinsey-jelentés
8
) és tudományos 

munkáinak (pl.: Fenton Whelan: Lessons Learned
9
) eredménye szerint az oktatási rendszerek 

                                                 
7
 A Bizottság munkadokumentuma, Gondoljuk újra az oktatást: Országelemzések I. rész SWD (2012) 377 final 
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sikeressége elsősorban a pedagógusokon múlik. A magyar oktatási rendszer eredményessége 

szempontjából kulcsfontosságú, hogy a pedagógushivatást a legrátermettebb, legtehetsége-

sebb emberek válasszák, a már gyakorló eredményes pedagógusok pedig pályán maradjanak. 

Ezen problémák kezelésében komoly áttörést jelent a 2013. szeptember 1-jétől kezdődően 

bevezetett új pedagógus előmeneteli rendszer, életpálya. 

Ugyanakkor hazai elemzések
10

 a 2000-es évek eleji adatokat felhasználva kimutatták, hogy a 

pedagógusi pályát nem a legjobb képességű továbbtanulók választják, sőt a felsőfokú tanul-

mányok befejezésekor és az azt követő 5. és 6. évben is nem csak a legjobb képességű diplo-

másokat találjuk nagyobb valószínűséggel a pedagógusi pályán.
11

 Ezen súlyos problémák 

kezelésére a Kormány elindította a Klebelsberg Ösztöndíj Programot, melynek sikeressége is 

alátámasztja, hogy nagy számban jó eredményeket elért középiskolások jelentkeztek pedagó-

gusképző intézményekbe. A program alapján, annak folytatásával lehet hosszú távon biztosí-

tani a tehetséges fiatalok pedagógus pályára vonzását. A felsőfokú tanulmányok sikeres befe-

jezése után az előmeneteli rendszer garantál számukra kiszámítható elhelyezkedést és előme-

neteli rendszert. 

Az Országgyűlés döntését követően 2013 szeptemberében elindult az előmeneteli rendszer, 

mely lehetővé teszi a pedagógusok munkaerő-piaci helyzetének, szakmai és társadalmi meg-

becsültségének látványos javulását. 

Az Európai Unió is kiemelt fontosságúnak tartja a pedagógusok és az iskolavezetők képzésé-

nek fejlesztését, és a folyamatos szakmai fejlődés lehetőségének biztosítását, a pedagógus 

hivatás megbecsültségének növelését, a pálya vonzóvá tételét és a pályakezdő pedagógusok 

szakmai beilleszkedésének strukturált támogatását. Ennek érdekében az Európai Uniónak a 

21. század kihívásaira felkészítő iskolai oktatásról szóló, 2008-ban elfogadott együttműködési 

programja
12

 felkéri a tagállamokat, hogy vizsgálják felül a pedagógusokkal kapcsolatos mun-

kaerő-felvételi, -elhelyezkedési, -megtartási és mobilitási szakpolitikáikat az iskolai oktatás 

minőségére tett hatásuk maximalizálásának érdekében. 

2.2.9.1 A pedagógusok munkaerő-piaci helyzete 

A köznevelésben dolgozó pedagógusok száma a 2003/2004-es tanévtől kezdődően folyamato-

san és jelentős mértékben csökkent, nyolc év alatt mintegy 19 ezer fővel. Ezzel párhuzamosan 

az iskoláskorú gyermekek száma is csökkent. 2009-es adatokat tekintve a pedagó-

gus/gyermek, tanuló arány az európai átlagnak megfelelően alakult. Bár a pedagógushiány 

jelen van egyes területeken a magyar iskolákban, annak mértéke korántsem olyan magas, mint 

egyes európai országokban, összességében – egyelőre – nem lehet pedagógushiányról beszél-

ni a hazai köznevelési rendszerben. Bizonyos területeken, bizonyos térségekben és képzési 

formákban azonban hosszabb távon ez a probléma előtérbe került (ének-zene oktatás, szakok-

tatók, természettudományos tantárgyak) amire mind a pedagógusképzésnek, mind pedig a 

pedagógus továbbképzésnek időben fel kell készülnie.
13

 

                                                                                                                                                         
8
 McKinsey and Company: „How the world’s best performing school systmes come out on top”. 2007. 

9
 Fenton Whelan: Lessons Learned, How Good Policies Produce Better Schools. 2009. 

10 Varga: Kiből lesz ma tanár? A tanári pálya választásának empirikus elemzése. Közgazdasági Szemle, július–

augusztus. 2007. 
11

 Varga: A tanárok foglalkoztatása és bérezése – hazai és nemzetközi kitekintés In Sági (szerk.): Erők és eredők 

Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2011. 
12

 Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések 

(2008. november 21.) a fiatalok felkészítése a XXI. századra: az iskolák területén folyó európai 

együttműködés programjáról (2008/C 319/08) 
13

 Jelentés a közoktatásról 2010, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Pedagógusok c. fejezet 
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A fejlett országokkal összevetve nemcsak létszámában, hanem összetételében is kissé eltér a 

hazai pedagógustársadalom. Bár szinte minden országra jellemző a pálya elnőiesedése, ha-

zánkban más országokhoz viszonyítva még nagyobb arányban dolgoznak nők a pályán, mint 

férfiak. A TALIS-kutatásban résztvevő országokban az ISCED 2 szinten (alsó középfokon) 

tanítók 70%-a nő, ez az arány Magyarországon 77%. A pedagógusok életkor szerinti összeté-

tele tovább tolódott az idősebb pedagógusok irányába. Nemcsak hazai probléma azonban a 

pedagógusok elöregedése. A TALIS-kutatás arra is rámutatott, hogy a pedagógusok többsége 

40 év feletti. Kétszer annyian vannak az 50 év feletti pedagógusok, mint a 30 év alattiak. Va-

gyis a legtöbb országban hamarosan pedagógushiánnyal kell számolni. Magyarország adatai 

megfelelnek a TALIS átlagnak, a pedagógusok 12%-a 30 év alatti és 28%-uk 50 év feletti.
14

 

 

5. diagram: Pedagógusok életkor szerinti megoszlása (forrás: KIR) 

Az alábbi grafikon a tanárok keresetének változtatását mutatja be az egyéb diplomások kere-

setének arányában, ami – főleg a 2001-es adatokat tekintve – a pedagógusok alacsony szintű 

társadalmi és főként anyagi elismerésének a fenti kutatási eredményekkel való összefüggését 

támasztja alá. 

 

6. diagram: A pedagógusok átlagos keresete az egyéb diplomás keresetek arányában 

Forrás: Varga: A tanárok foglalkoztatása és bérezése – hazai és nemzetközi kitekintés 

A helyzet a második Orbán-kormányig nem változott, ugyanis a köznevelésben dolgozók fi-

zetése hosszú ideje egyáltalán nem növekedett, a közalkalmazottak 13. havi illetményének 

                                                 
14

 TALIS Összefoglaló jelentés az OECD nemzetközi tanárkutatás első eredményeiről, Pedagógusok az oktatás 

kulcsszereplői, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2009. 
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megvonásával 2009-ben radikálisan csökkent. Ugyanakkor hangsúlyozni szükséges azt a 

nemzetgazdaság egészét érintő kormányzati döntést, amely alapján az összes pedagógus mun-

kakörben foglalkoztatott részére 2013. szeptember 1-jétől bevezetésre került az új előmeneteli 

rendszerhez kapcsolódó, az addiginál lényegesen magasabb béreket biztosító bértábla. A 

rendszer felmenő rendszerű, teljes körű bevezetése 2013 és 2017 között valósul meg. 

2.2.9.2 Pedagógusbérek 

Hazánk a pedagógusbérek tekintetében az új előmeneteli rendszer bevezetéséig az OECD 

országok körében az utolsó előtti helyen állt: a pedagógusbérek mértéke az OECD országok 

átlagának csak mintegy harmadára volt tehető. Ez önmagában jelentősen visszavetette az ok-

tatás eredményességének növelésében bizakodók elvárásait és sürgetővé tette hazánkban a 

pedagógus életpálya rövid időn belüli és teljes körű bevezetését. Magyarországon 2002-2003-

ban bevezetett általános központi béremelés hatása már 2009-re erodálódott
15

. A pályakezdők, 

a 10 év gyakorlattal rendelkezők és a bértábla tetején állók egyaránt a legalulfizetettebb fog-

lalkozási kategóriába tartoznak az OECD államokban, ami indokolttá teszi a teljes pedagógus 

előmeneteli rendszer és az új bérezési rendszer bevezetését, aminek együtt kell járnia egy je-

lentős központi béremeléssel.
16

 Magyarországon a pedagógus előmeneteli rendszer részeként 

erre került sor. 

 

7. diagram: A pedagógusok kor szerinti megoszlása 

Forrás: KIR-STAT a02t61 tábla 

2.2.9.3 Pedagógusok IKT használata 

Annak érdekében, hogy a köznevelés rendszere képes legyen megerősíteni a megfelelő, mind 

az élethosszig tartó tanulás, mind a munkaerőpiac számára kiemelt fontosságú IKT alapkés-

zségeket, szükséges a pedagógusok megerősítése is ezen a területen. 

Jelenleg Magyarországon az európai tagállamok között az egyik legalacsonyabb az IKT-val 

támogatott tanórák aránya, amelynek egyik fő oka nem elsősorban a megfelelő technológiai 

eszközök, hanem a pedagógusok megfelelő képzettségének, motivációjának és támogatásának 

a hiánya. 

                                                 

15 Education at Glance 2012 D.3.2. tábla 
16  Education at Glance 2012 D.3.1. tábla, http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/oecd-eag-2012-

en.pdf 
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8. diagram: A tanórák legalább 25%-ban IKT eszközt használó pedagógusok aránya
17

 

A diagram bemutatja, hogy Magyarországon a pedagógusok kevesebb, mint 20%-a használ a 

tanórák több, mint 25%-ban IKT eszköz támogatást. 

 

9. diagram: A tanárok online szakmai kommunikációja más tanárokkal
18

 

A pedagógusok nemzetközi szinten az IKT eszközökkel támogatott tanórák megtartásához 

elsősorban online közösségekből gyűjtenek támogatást, ötleteket, motivációt. Magyarorszá-

gon az ilyen irányú közösségépítés fejlesztése szükséges, javítva a hazai pedagógusok közötti 

kommunikációt. 

2.2.9.4 A pályakezdő pedagógusok mentorálása  

Az Európai Unió is elismeri
19

, hogy a pályakezdő pedagógusoknak az diploma megszerzése 

utáni első munkahelye különös jelentőséggel bír a motiváció, a teljesítmény és a szakmai fej-

lődés szempontjából. Előfordulhat, hogy a frissen végzett pedagógusok nehezen alkalmaz-

kodnak a valós iskolai helyzetekhez, és nehézségeik vannak az alapképzés során tanultak al-

kalmazásakor. Számos nemzeti és nemzetközi kutatás azt bizonyítja azonban, hogy a kezdő 

pedagógusokat támogató strukturált programokkal visszaszorítható ez a jelenség. E progra-

mok a pályára visszatérő pedagógusok számára is előnyösek lehetnek. 

Az elmúlt évek során egyre gyakoribb a pedagóguspályát választó pályakezdők támogatása. 

Míg a 2002/03. tanévben mindössze 14 országban volt elérhető hivatalos, központilag szabá-

lyozott támogatás, a 2010/11. tanévben 21 ország számolt be arról, hogy bevezettek központi-

lag szabályozott támogató intézkedéseket (például mentorálás, tanácsadás, értékelés és hospi-

tálás) a kezdő pedagógusok részére. Ezen felül a folyamatos szakmai továbbképzés egyre na-

gyobb jelentőséggel bír. A 2002/03-as tanévben a pedagógusoknak az európai országok min-

tegy felében lehetőségük nyílt folyamatos szakmai továbbképzési tevékenységekben részt 

venniük; ma ez szakmai kötelességként jelenik meg 26 országban vagy régióban. Magyaror-

szágon a 2013. szeptember 1-jén bevezetett új pedagógus előmeneteli rendszer keretében a 

pályakezdő pedagógusok rendszerbe építetten mentori segítséget kapnak pályájuk első 

két/négy évében. 
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 https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Hungary%20country%20profile.pdf 
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 https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Hungary%20country%20profile.pdf 
19

 A Tanács 2009. november 26-i következtetései a tanárok és az iskolavezetők szakmai fejlődéséről (2009/C 

302/04) 
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A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj bevezetése 2013-tól kezdve bizonyítja a kormányzat szán-

dékát a pedagógushiány csökkentésére és a tehetséges tanulók pedagóguspályára vonzására. 

Az ösztöndíjprogram keretében a pedagógusképzésbe, azon belül a természettudományos 

képzésbe jelentkező, és jó tanulmányi teljesítményt mutató hallgatók számára kiemelt ösztön-

díj kerül folyósításra. Az ösztöndíjjal együtt jár, hogy a tanulmányok befejezése után a hallga-

tónak vállalnia kell az állami intézményfenntartó központ által felkínált állást, ami segítheti a 

pedagógushiányban szenvedő települések iskoláinak fiatal pedagógusokkal történő ellátását, 

valamint ösztönözheti a sikeres középiskolai tanulók pedagóguspályára vonzását.  

Mivel a pedagógusokkal szembeni elvárások egyre nagyobbak, és szerepük is egyre összetet-

tebbé válik, a pedagógusok számára teljes pályafutásuk alatt, de különösen a munkába állásuk 

első szakaszában hatékony személyes és szakmai támogatást szükséges biztosítani. 

A pedagógusok és az iskolavezetők szakmai fejlődéséről szóló uniós dokumentum célként 

fogalmazza meg, hogy 

 minden frissen végzett pedagógus elegendő és tényleges támogatásban és iránymuta-

tásban részesüljön a pályafutása első éveiben;  

 az országok támogassanak egy olyan reflektív megközelítést, amely mind a frissen 

végzett, mind a tapasztaltabb pedagógusokat munkájuk folyamatos, egyéni és kollek-

tív értékelésére ösztönzi;  

 valamennyi pedagógus kapjon rendszeres visszajelzést a teljesítményéről, valamint 

segítséget ahhoz, hogy megállapítsa, mire van szüksége a szakmai fejlődéséhez és ah-

hoz, hogy összeállítson egy tervet ezen igények kielégítésére;  

 a visszajelzések fényében megfelelő lehetőségeket biztosítsanak a gyakorló pedagógu-

sok számára ahhoz, hogy egész pályafutásuk alatt frissítsék, továbbfejlesszék és bővít-

sék kompetenciáikat, erre bátorítást és lehetőséget kapjanak;  

 a pedagógusok szakmai továbbképzési programjai relevánsak és az igényekhez igazo-

dók legyenek, ténylegesen a gyakorlatban gyökerezzenek és minőségük biztosított le-

gyen;  

 a pedagógusok és az iskolavezetők bátorítást és módot kapjanak arra, hogy kihasznál-

ják a nemzeti és nemzetközi szintű cserék és mobilitási programok és hálózatok kínál-

ta lehetőségeket;  

 a pedagógusokat és az iskolavezetőket ösztönözzék arra és tegyék lehetővé számukra, 

hogy magasabb szintű szakmai képzésben és továbbképzésben vegyenek részt, mű-

ködjenek közre a pedagógiai kutatásokban, továbbá aknázzák ki a más szakmai terüle-

tek által a tudásuk elmélyítésére kínált lehetőségeket; 

 önértékelés és/vagy külső értékelés alapján rendszeresen tekintsék át a pedagógusok 

egyéni továbbképzési igényeit, és biztosítsanak megfelelő lehetőségeket az ezen szük-

ségletek kielégítését célzó folyamatos szakmai továbbképzésre, ezáltal kedvező hatást 

gyakorolva a tanulók tanulási eredményeire. 

2.2.9.5 A pedagógus-továbbképzési rendszer helyzete 

A köznevelésről szóló  2011. évi CXC. törvény 62. §-ának (2) bekezdése alapján „a pedagó-

gus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint – tovább-

képzésben vesz részt.” 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet (to-

vábbiakban: Kormányrendelet) 4.§ (1) bekezdése szerint: 
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„A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesz-

tésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel, 

tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához, a közoktatási intézmény tevékenységé-

nek megszervezéséhez, a pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások 

ellátásához, a vizsgarendszer működtetéséhez, a mérési, értékelési feladatok, a közoktatási 

intézményirányítási, vezetési feladatainak ellátásához. A továbbképzés felkészíthet a szakvizs-

ga követelményeire is.” 

Ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai végzett-

séggel és szakképzettséggel látja el, a Kormányrendeletben meghatározott kedvezményekre, 

juttatásokra akkor tarthat igényt, ha olyan továbbképzésben vesz részt, amely hozzájárul az 

adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismeretek és jár-

tasság megújításához, kiegészítéséhez (a továbbiakban: szakmai megújító képzés). E rendel-

kezést alkalmazni kell akkor is, ha a szakmai megújító képzésben való részvétel óta legalább 

tíz év eltelt. A kedvezmények, támogatások igénybe vehetők a szakmai megújító képzés telje-

sítése utáni továbbképzésben való részvétel esetén. E bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell 

akkor is, ha a pedagógus teljesítményértékelése alapján a munkáltató szükségesnek tartja, 

hogy az érintett pedagógus szakmai megújító képzésben vegyen részt. 

Az elmúlt 10 év közoktatás-fejlesztési programjaihoz kapcsolódó pedagógus továbbképzések 

tartalmi fejlesztése a megváltozott pedagógus szerepre való felkészítés támogatására irányult. 

Elsősorban a pedagógusok módszertani kultúrájának megújítását, azt a pedagógiai szemlélet-

váltást célozták, hogy a tanítási-tanulási folyamatban, az osztálytermi gyakorlatban az egyol-

dalú ismeretátadó tanári pedagógiai szerepről a tanulók komplex személyiségfejlesztésére, 

differenciált egyéni tanulási szükségleteinek kielégítésére helyeződjön a hangsúly.  

A felsőoktatási intézmények pedagógus-továbbképzésben játszott szerepe az utóbbi évtized-

ben jelentősen átalakult, amelyben részben a bolognai képzési rendszerre való áttérésnek is 

szerepe volt. A felsőoktatási intézmények megváltozott szerepéhez hozzájárult az is, hogy a 

2000-es évek második felében a továbbképzésekre igénybe vehető központi, normatív támo-

gatások jelentős mértékben csökkentek, illetve a HEFOP és TÁMOP programok keretében 

szervezett továbbképzések jellemzően nem a felsőoktatás intézményrendszerében, hanem 

piaci szereplők közreműködésével kerültek megvalósításra. A pedagógusképzést segítő régiós 

együttműködések kialakítását célozta az a TÁMOP program, amely 2009–2011 között került 

megvalósításra. A 4.1.2. kiemelt program fókuszában a pedagógusképző intézmények regio-

nális és szolgáltató kutatóközpontjainak kialakítása, hálózati együttműködése, továbbá az 

együttműködés révén országos szolgáltató- és kutatóhálózat kialakítása állt.
20

 

A 2011 decemberében kihirdetésre került a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint 

annak koncepciója mentén 2012-ben keletkezett új tartalmi szabályozók (Nemzeti alaptanterv, 

kerettantervek) egyfelől szükségessé teszik a korábban kifejlesztett pedagógus-továbbképzési 

tartalmak felülvizsgálatát, azok illesztését az új jogszabályok és tartalmi szabályozók által 

támasztott követelményekhez, másrészt új képzési hiányterületekre világítottak rá. Emellett az 

új köznevelési törvényben lefektetett pedagógus-életpálya modell szakmai előmeneteli rend-

szere életre hívta azt a fejlesztési igényt, hogy a pedagógus továbbképzések magasabb szinten 

támogassák a pedagógusok tantárgyi műveltségterületi szakmai fejlődését is – nem elhanya-

golva a módszertani fejlesztést sem – annak érdekében, hogy a pedagógusok a szakmai krité-

riumoknak is magas szinten megfelelve, minél hamarabb teljesíteni tudják a minősítési köve-

telményeket. 
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A regionális együttműködésről, ezen belül a dél-dunántúli régió munkájáról lásd Huszár Zsuzsanna: 

Pedagógusképzést segítő hálózatok és szerepük a pedagógiai munka fejlesztésében. In: Kocsis-Sági (szerk): 

Pedagógusok a pályán. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
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2.2.9.6 A pedagógusok munkájának iskolai, óvodai támogatása, a nevelő-oktató munkát segítő, 

államilag támogatott munkakörök 

A pedagógusok helyzetéről nem lehet pontos képet alkotni a pedagógiai asszisztensek és 

egyéb nevelő-oktató munkát segítő munkakört betöltők helyzetének tárgyalása nélkül. Míg a 

pedagógus/tanuló arány Magyarországon az EU átlag közelében van, a pedagógusok terhelt-

sége jóval magasabb, lévén több adminisztratív, technikai, vagy éppen egyéb szakmai felada-

tot is a pedagógusoknak kell ellátni, míg ezen tevékenységeket más országokban jellemzően 

pedagógus asszisztensek vagy egyéb szakszemélyzet lát el. 

Talán a legszemléletesebb példaként a rendszergazdák munkakörét érdemes megvizsgálni EU 

tagállami összehasonlításban: 

 

10. diagram: IKT koordinátorok aránya
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Az ábrán láthatóan Magyarország messze lemaradva utolsó a rendszergazdák (IKT koordiná-

torok) biztosításában, holott megfelelő szakszemélyzet hiányában az összetett IKT eszköz-

rendszer kezelésére a pedagógus önmagában nem képes megfelelő hatékonysággal. Az infor-

matika tanárok, lévén önmaguk is óraadó tanárok sem képzettségükben, sem munkaidejüket 

és beosztásukat tekintve nem tudják ellátni egy iskola informatikai eszközparkjának állandó 

menedzselését. E nélkül azonban a meglévő IKT eszközrendszer nem hasznosítható és nem 

töltheti be azt a pedagógiai szerepet, amelyben hozzájárul egyéb készségek fejlesztéséhez és 

önmagában is javítja a munkaerő piaci alkalmazkodó képességet, illetve az élethosszig tartó 

tanulás képességét. 

2.2.9.7 A pedagógiai szakmai  munka értékelése, szaktanácsadás helyzete 

A nemzetközi elemzések személyre szabott, gyakorlatorientált szaktanácsadási rendszer beve-

zetését, illetve fenntartását is javasolják a pályán levő pedagógusok rátermettségének javítása 

érdekében. Ez egyéni szinten nem csak a minőségértékelést és a visszacsatolást, hanem az 

ehhez kapcsolódó szakmai továbbfejlődési javaslatok megvalósítását is jelenti, amely terüle-

tek és funkciók a jól működő (sikeres) oktatási rendszerekben intenzív kapcsolatban állnak 

egymással. Ennek során először a szaktanácsadók feltárják a pedagógiai munka erősségeit és 

gyengeségeit, majd megfelelő szakmai továbbfejlesztési javaslatokat tesznek annak érdeké-

ben, hogy a kívánt részterületeken megfelelő javulás álljon elő a pedagógus munkájában. E 

rendszerekben tehát a pedagógiai munka értékelésének eredményeképpen az adott oktatási 

helyzethez és az adott pedagógushoz adaptált, személyre szóló fejlesztési tervek születnek.  

Az OECD TALIS nemzetközi tanár-kutatás eredményei szerint Magyarországon alig néhány 

pedagógus maradt ki a szakmai értékelés valamilyen formájából, - viszont külső pedagógiai 

értékelés egyáltalán nem működik mintegy két és fél évtizede – és megállapítható, hogy a 

magyar pedagógusok összességében pozitívan viszonyulnak pedagógiai munkájuk értékelésé-

hez. Ugyanakkor az értékelés jelenleg megmarad az iskola keretei között, tipikus módja az 

általuk saját maguk számára kidolgozott belső teljesítményértékelési folyamatok működteté-

se. Problémaként azonosíthatjuk, hogy ezen folyamatokba ritkán vonnak be külső szakembert, 

aki a pedagógusok értékelését objektív módon képes látni, fejlesztési problémákat objektív 
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módon tudja azonosítani, főként attól tartva, hogy a kívülről érkező szakember közreműködé-

se inkább minősítő jellegű lesz, és kevésbé támogató, fejlesztő célú. Ez a félelem vélhetően az 

1985-ben megszüntetett szakfelügyeleti rendszerhez kötődő negatív emlékképekhez, illetve 

ahhoz köthető, hogy az azóta eltelt két évtizedben a pedagógusok „elszoktak” szakmai mun-

kájuk külső értékelésétől.  

A szakmai szolgáltatási rendszer meggyengülésének, a külső értékelés esetlegessé válásának 

másik következménye, hogy összemosódtak az iskolák körül lévő különböző külső szakembe-

rek feladatkörei, ezért kiemelkedően fontos olyan fejlesztések indítása, amelyben világossá 

válik az iskolák és a pedagógusok számára, hogy a szaktanácsadó alapvető feladata az ő 

szakmai támogatásuk, fejlesztő célú segítésük, melynek egyik eszköze a fejlesztő értékelés. A 

szakmai támogató rendszernek viszont összhangban kell állnia a pedagógusok előmeneteli 

rendszerével, illetve a minősítési követelményekkel, hiszen a fejlesztés és támogatás célja, 

hogy a pedagógusok minél teljesebb mértékben, minél hamarabb teljesíteni tudják azokat a 

mesterségbeli tudásszinteket, amelyek szükségesek az előrejutásukhoz és pedagógiai teljesít-

ményük elismeréséhez.  

A pedagógusok és a nevelési-oktatási intézmények külső szakmai értékelésének hiányából 

adódó problémákat az oktatásirányítás is felismerte. Ennek eredményeképpen emelték tör-

vényre a pedagógiai munka központi szakmai szempontok alapján való értékelését és a szak-

mai továbbfejlődés támogatását együttes formában ellátni hivatott pedagógiai szakmai szol-

gáltatások bevezetését, hasonlóan a fejlett világ legtöbb oktatási rendszeréhez hasonlóan.
22

 A 

tanfelügyelet és a folyamatos támogatást nyújtó szaktanácsadás rendszere formálódóban van 

és a 2013/14-es tanévben kezdte meg új szemléletű működését. 

K-6. következtetés: Az új pedagóguspolitika és alkotóelemei (életpálya, bértábla, tan-

felügyelet, szaktanácsadás, új továbbképzési rendszer) hatéko-

nyan ösztönözzék a minőségi munkát, és támogassák a pedagó-

gushivatás szakmai megújítását valamint presztízsének növelését. 

2.2.10 Változások az oktatásban résztvevők összetételében, a köznevelés méltányossága 

A szegénységi kockázatot tekintve a gyermekek, tanulók vannak a legrosszabb helyzetben. A 

gyermekek, tanulók helyzetének az országok többségében tapasztalt korábbi romlása több 

tényezőnek tudható be: a munkanélküliség növekedése, a keresetek csökkenése, a szociális 

juttatások és szolgáltatások visszaszorulása. Az elmúlt években számos intézkedés történt 

Magyarországon a családok egzisztenciális helyzetének javítása érdekében, amelyek folytatá-

sa, kiterjesztése elengedhetetlen a méltányos köznevelési rendszer megteremtéséhez. A to-

vábbi lépéseket az is indokolja, hogy a felmérések igazolják a hátrányos helyzet generációk 

közötti átörökítését. „A szülők tartós állástalanságának és a családok tartós szegénységének 

intergenerációs hatásairól rendelkezésünkre álló hazai becslések (Kertesi-Kézdi (2005), 

(2007)) a kilencvenes évek derekán középiskolába jelentkező és felvett korcsoportoknál, tíz 

év szülői tartós munkanélküliség esetén – minden egyéb feltétel változatlansága mellett – 

nagyjából 20-25 százaléknyi továbbtanulási lemaradást jeleztek előre. Különösen nagymérté-

                                                 

22 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről: 19. § (1) A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai 

szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói 

érdekvédelemmel összefüggő tevékenységet pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik. (2) Pedagógiai-

szakmai szolgáltatás: a) a pedagógiai értékelés, b) a szaktanácsadás, tantárgygondozás, c) a pedagógiai 

tájékoztatás, d) a tanügy-igazgatási szolgáltatás, e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és 

önképzésének segítése, szervezése, f) a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, 

összehangolása, g) tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat. […] (4) A pedagógiai-szakmai szolgáltatások az 

oktatásért felelős miniszter szakmai irányítása mellett láthatók el. (Kiemelés a szerzőktől) 
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kű az iskolai leszakadás a roma tanulók körében, még a hasonlóan alacsony iskolázottságú 

nem roma családok gyermekeihez képest is. E kudarcok hátterében minden bizonnyal ott van 

a roma szülői generációt aránytalan mértékben sújtó munkanélküliség, szegénység és társa-

dalmi kitaszítottság. A roma népesség relatív iskolai lemaradása a rendszerváltozás után szü-

letett új generációkban reprodukálódni látszik.”
23

 Ez Európa gazdasági és szociális jövőjére 

közvetlen hatást gyakorol a felnövekvő nemzedék oktatási, egészségi és – ezek által – munka-

erő-piaci lehetőségein keresztül.
24

 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet definíciója 2013. szeptember 1-től átalakult, 

kikerült az ágazati szabályozásból és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvényben kapott helyet. A változással már nemcsak a köznevelés 

rendszere, hanem más ágazatok is alkalmazzák a fogalmat. 

A nemzetközi és hazai mérések tapasztalatainak összefoglalásakor már megállapítást nyert, 

hogy a magyar köznevelési rendszer teljesítményjavulásának egyik kulcsmozzanata a leg-

gyengébben teljesítők részleges javulása lenne. Az is világos, hogy a gyenge teljesítmény 

nagyon erősen összefügg a családi háttér problémáival, és az otthonról hozott hátrányok alig 

vagy nem mérséklődnek az iskolapadban. Ezért a köznevelési rendszer méltányossága, az 

esélyadás Magyarországon nem egyszerűen társadalmi és szociális kérdés hanem a közneve-

lési rendszer minőségfejlesztésének kulcsa.  

Az Európa 2020 stratégia egyik célkitűzése, hogy 2020-ra a végzettség nélküli iskolaelhagyók 

aránya uniós szinten 10%-ra vagy az alá csökkenjen.
25

 A Magyar Kormány az uniós célhoz 

kapcsolódó nemzeti célként azt vállalta, hogy 2020-ra a végzettség nélküli iskolaelhagyók 

aránya Magyarországon 10%-ra csökken. A 2011-es adatok szerint Magyarország jobban állt, 

mint az EU átlag (11,2% a 13,5%-os EU átlaghoz képest).Megállapítható, hogy a végzettség 

nélküli iskolaelhagyók aránya Magyarországon az utóbbi másfél évben stagnál (Függelék: 7. 

táblázat).  

Az ismételt PISA vizsgálatok adatai alapján az iskolák közti különbségek Magyarországon 

igen nagyok (a teljes varianciához viszonyítva az iskolák közötti különbségeknek tulajdonít-

ható variancia az OECD tagállamok között nálunk a legnagyobb). Mivel ez jelentősen vissza-

fogja az oktatási rendszer teljesítményét, különböző más adatbázisok alapján is vizsgálták a 

helyzetet (Csapó, Molnár és Kinyó, 2009). Az eredmények azt mutatták, hogy a tanulók erő-

teljes szelekciója már az iskola kezdő szakaszában elkezdődik, és a különbség minden iskola-

fokozatban tovább nő (Tóth, Csapó és Székely, 2010). Az a tanuló, aki olyan iskolába jár, 

ahol viszonylag sok a jó családi hátterű tanuló – egyébként hasonló adottságok mellett – vár-

hatóan 50–67 ponttal jobb eredményre képes a PIRLS és TIMSS-felmérésben, mint az, akinek 

iskolájában a hátrányos helyzetű tanulók aránya magas és a jó hátterűeké viszonylag alacsony. 

Nemzetközi átlagban ez a különbség 40–46 pont. A 2013. szeptemberétől az általános iskolák 

számára kötelező, tizenhat óráig tartó foglalkozások biztosítása, illetve az egész napos iskola 

lehetőségének előtérbe kerülése a hátránykompenzáció meghatározó eszközévé válhat a köz-

eljövőben. 

                                                 

23 Kertesi Gábor – Kézdi Gábor: Beszámoló az Educatio Életpálya-felvételének 2006-2009. közötti hullámaiból, 

Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek, BWP 2010/3. 
24 A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2011. KSH Statisztikai Tükör, 

2012. szeptember 
25

 Azaz a 18–24 éves korosztályon belül azok aránya, akik legfeljebb alsó középfokú végzettséggel rendelkeznek 

és oktatásban, képzésben nem részesülnek. 



28/103. oldal 

 

11. diagram: A CSH-index (családi háttérindex) és a teljesítmények összefüggése 

Forrás: Országos kompetenciamérés; 2012 

 

A PISA vizsgálat szerint hazánkban a szülők iskolai végzettsége nagyobb arányban befolyá-

solja a gyermek tanulmányi eredményeit, mint az OECD-országokban általában, illetve a szü-

lők foglalkozása – az OECD-országok közül – nálunk határozza meg legerőteljesebben az 

iskolai teljesítményt. A nemzetközi vizsgálat definíciója szerint egy ország köznevelési rend-

szere akkor méltányos, ha képes csökkenteni a tanulók hátrányait, illetve minden tanuló szá-

mára a családi háttértől függetlenül biztosítja a színvonalas oktatáshoz való hozzáférést.
26

 

Magyarország esetében ebben a tekintetben további fejlődésre van szükség. 

2.2.10.1 A kora gyermekkori intézményes nevelés-oktatás 

A kora gyermekkori nevelést és gondozást is vizsgáló OECD mutatóból
27

 kitűnik, hogy az 

OECD országok jelentős ütemben haladnak előre az intézményes nevelésnek a legfiatalabbak-

ra való kiterjesztésében. A kisgyermekkori nevelés bővítése egyre nagyobb hangsúlyt kapott 

az OECD tagállamok oktatáspolitikájában az elmúlt években. A mindkét évre vonatkozóan 

adatokkal rendelkező OECD-országokban a kisgyermekkori nevelési programokba beíratott 3 

évesek aránya 2005 és 2010 között átlagosan 64%-ról 69%-ra, a 4 éveseké pedig 77%-ról 

81%-ra nőtt. Az OECD-országokban a 4 évesek több mint háromnegyede vesz részt intézmé-

nyes óvodai nevelésben, az OECD-országok zömében pedig a legtöbb gyermek számára már 

jóval 5 éves kora előtt megkezdődik az intézményes nevelés.  

A kutatási eredmények szerint az óvodai nevelésben való részvétel a későbbiekben jobb isko-

lai teljesítményt eredményez, ezért az intézményes óvodai nevelés teljes körű kiterjesztését 

                                                 

26 Csapó Benő: A nemzetközi felmérések eredményei – következtetések a magyar közoktatás fejlesztésének 

megalapozásához, 2011. 
27 Education at Glance 2012 C2 jelű mutató 
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legalább 4 éves kortól az európai tagállamok az esélyteremtés egyik legfontosabb oktatáspoli-

tikai eszközének tartják (Függelék: 8. táblázat).
28

  

Hazánk esetében a korai gyermekkori nevelésbe-oktatásba történő bevonás tekintetében ked-

vezőek a mutatók, hiszen a négy éves gyermekek korosztálya vonatkozásában az első harmad 

végén állunk. Ez a mutató 2015. szeptember 1-ével a három éves kortól bevezetésre kerülő 

kötelező óvodáztatással tovább fog növekedni és elérheti a 95%-ot is. Szintén kedvező az egy 

óvodapedagógusra jutó gyermekek számának aránya, hiszen az átlagosnál alacsonyabb cso-

portlétszámok garantálhatják a minőségi nevelést, a kora gyermekkori védő-óvó-fejlesztő 

ellátások magas színvonalát.  

2.2.10.2  Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

A munkaerőpiac követelményeinek belső változásai kiváltották a jobb képzettséggel bíró 

munkavállalók iránti szükségletet. Ez azzal járt együtt, hogy az SNI tanulók oktatásának is 

nagyobb kihívásokkal kellett szembe néznie, hiszen szükségessé vált és válik a tanulók szín-

vonalasabb kimenetének biztosítása az elhelyezkedés érdekében. Az emberi jogok oldaláról 

nézve is folyamatos elvárás nehezedik a speciális pedagógiára. A Fogyatékossággal élő sze-

mélyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény is kiemeli az aktív részvétel szükségességének té-

nyét. Az Európai Unió Tanácsának COM (2010) 636 sz. dokumentuma – Európai fogyatékos-

ságügyi stratégia 2010–2020: megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósí-

tása iránt – alapján is kiemelt figyelmet kell kapnia az inkluzív oktatás és a személyre szabott 

tanulás kellő időben nyújtott támogatásának, a speciális szükségletek korai felismerésének, a 

megfelelő képzés és támogatás biztosításának az oktatás bármely szintjén dolgozók számára. 

A 2014–2020 közötti időszak fejlesztési feladatai ennek szolgálatában kerülnek meghatáro-

zásra. 

A súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekek fejlesztő nevelése-oktatása speciális 

intézményekben, illetve a fejlesztő nevelés-oktatást nyújtó iskola által szervezett egyéni fej-

lesztés keretében valósul meg.  

Jelenleg az SNI tanulók közel 63%-ának nevelése, oktatása integrált keretek közt történik. Az 

integrált keretek közt történő oktatásban, nevelésben kiemelt szerepet játszanak az utazó 

gyógypedagógusi hálózatok, melyek túlnyomórészt az EGYMI-k keretei közt működnek. 

Ugyancsak fontos szerepet kell adni az eddig kissé periférikus továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadás feladatának, hiszen az SNI tanulók sikeres elhelyezkedése érdekében a jelzett te-

vékenység fontossága megkérdőjelezhetetlen. Az inkluzív és adaptált keretek között folytatott 

oktatási tevékenységeket ugyanakkor a jövőben további fejlesztésekkel kell támogatni, példá-

ul az egészségfejlesztés kulcsterületein (pl. iskolai testnevelés, testmozgás). 

3. táblázat: Gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részesülő óvodai és általános iskolai tanulók száma, 

aránya az összes óvodáshoz/általános iskoláshoz; az integráltan nevelt/oktatott tanulók aránya 

(Forrás: KSH Oktatási statisztikai évkönyv 2011/2012.) 

Év 

Óvodások Általános iskolások 

Száma, fő Aránya az 

összes óvodás-

hoz, % 

Integráltan 

neveltek 

aránya, % 

Száma, fő Aránya az 

összes ált, 

iskoláshoz, % 

Integráltan 

neveltek 

aránya, % 

1990/91 821 0,2 - 35 420 3,0 - 

1996/97 2 667 0,7 55,3 38 475 3,9 5,0 

                                                 
28

 ld az Oktatás és képzés 2020 stratégiában (2009/C 119/02) kitűzött uniós szintű célt: 2020-ig a 4 éves kor és a 

kötelező általános iskolai oktatásba lépési életkor közötti gyermekek legalább 95 %-ának részt kell vennie a 

kisgyermekkori nevelésben. 
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Év 

Óvodások Általános iskolások 

Száma, fő Aránya az 

összes óvodás-

hoz, % 

Integráltan 

neveltek 

aránya, % 

Száma, fő Aránya az 

összes ált, 

iskoláshoz, % 

Integráltan 

neveltek 

aránya, % 

2000/01 3 171 0,9 78,5 45 596 4,8 14,7 

2006/07 5 324 1,6 72,1 61 585 7,4 54,0 

2011/2012 6 324 1,8 76,9 51 899 6,9 64,1 

2.2.10.3 A Magyarországon élő nemzetiségek oktatásának jellemzői, főbb intézkedések 

A törvényben elismert tizenhárom magyarországi nemzetiség közös jellemzője, hogy szór-

ványban élnek, néhány kivétellel az általuk is lakott településeken számarányuk nem éri el az 

50 %-ot, a nemzetiségi nyelvek szinte teljesen kiszorultak a mindennapi nyelvhasználatból. A 

család több hagyományos funkciójának elvesztésével együtt az anyanyelv átörökítő szerepét 

is lényegében elvesztette, a kisebbségi nyelvek használata a privát szférából is egyre inkább 

kiszorult. Mindezek következtében a nyelv és kultúra átörökítésében sokkal nagyobb szerep 

hárul az óvodára és az iskolára. Így feladata általában az oktatás által nyújtott szolgáltatások 

mellett biztosítani az anyanyelv elsajátításához, fejlesztéséhez és e népcsoportok kultúrájának 

és történelmének megismeréséhez szükséges feltételeket is. Különösen igaz ez a romákra, 

mivel a magyarországi cigányság mintegy 20–30%-a beszéli csak a romani vagy a beás nyel-

vet. Az egyes nemzetiségek létszámukban, szervezettségükben, intézményhálózatukban, 

nyelvállapotukban lényegesen különböznek, e különbségeket a stratégia alkotás során is fi-

gyelembe kell venni. Néhányuk már a rendszerváltást megelőzően is rendelkezett köznevelési 

intézményekkel, társadalmi szervezettel (horvátok, németek, románok, szerbek, szlovákok és 

szlovének). Egy másik csoportjuk nem, vagy csak egy-egy intézménnyel rendelkezett, ön-

szerveződésüket és intézményeik létrehozását jellemzően a rendszerváltást követően kezdték 

meg (bolgárok, görögök, lengyelek, örmények, ruszinok és ukránok). A magyarországi romák 

nevelése, oktatása a kulturális nevelés, és az igény szerinti anyanyelvi oktatás biztosítására 

irányul, amelyhez a társadalmi helyzetüket megerősítő (esélyteremtő és tehetséggondozó 

programok) és megítélésüket javító diszkriminációellenes intézkedések is társulnak. 

2.2.10.4 A migráns gyermekek, tanulók nevelését-oktatását támogató intézkedések 

Hazánk esetében csekélynek mondható a migráns kategóriába tartozó tanulók száma és kife-

jezetten célzott intézkedések, oktatási programok is ennek megfelelően csekély számban mű-

ködnek. A PISA olvasásvizsgálaton elért eredményekkel – OECD és hazai átlageredmények – 

összevetve a kifejezetten migránsnak minősülő tanulók eredményein láthatjuk, hogy ezen a 

területen is további feladatai vannak a magyar oktatásirányításnak. 

A migráció várható növekedése következtében fel kell készülniük az intézményeknek a mig-

ráns – a helyben lakó tanulóktól kulturális értelemben jelentősen különböző – tanulók fogadá-

sára, az intézményen belüli integrált nevelésére-oktatására. 

2.2.10.5 Az alacsony iskolai végzettségűek számának emelkedése 

Aggodalomra ad okot azon 15–29 év közöttiek számának növekedése, akik nem dolgoznak, 

ugyanakkor sem oktatásban, sem szakképzésben nem vesznek részt (az ún. NEET-csoport); 

arányuk ugyanis 2010-ben több évnyi csökkenést követően 16%-ra ugrott az OECD-

országokban.
29

 Bár e populáció nagyságát számtalan tényező befolyásolhatja, valószínűnek 

látszik, hogy a fenti csoport arányának növekedése számos OECD-országban a globális vál-

ság eredményeként a fiatalokra nehezedő sajátos megpróbáltatásokat tükrözi. A középfokú 

                                                 

29 Education at Glance 2012 C5 jelű mutató 
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oktatás magyarországi két évtizedes expanziója gyorsan csökkentette a legalacsonyabb vég-

zettségű csoportok (általános iskola 8 osztályánál kevesebbet vagy 8 osztályt végzettek) ará-

nyát. Kiemelt oktatáspolitikai célként fogalmazható meg, hogy ez a több évtizedes folyamat 

ne torpanjon meg és folytatódjon a legalacsonyabb végzettségűek számának csökkenése. A 

középfokú beiskolázás szintjén azonban célszerűnek látszik a képzési típusok egymás közötti 

arányának módosítása, elsősorban a gazdasághoz közeli képzések javára. 

Az EU 2020-as irányelveknek megfelelően a  végzettség nélküli iskalaelhagyók számának 

csökkentését célozta meg a nemzeti köznevelésről szóló törvényben új elemként szereplő 

Köznevelési Hídprogramok kínálata. A programban a szakképző intézmények a végzettség 

nélküli iskolaelhagyó vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú 

vagy idősebb − általános iskolai végzettség nélküli − fiatalokat képeznek. Elsődleges cél a 

későbbi foglalkoztathatóság érdekében a szakképzésbe történő bekapcsolódás biztosítása, a 

munkavállalásra felkészítés a rész-szakképesítés megszerzésének lehetőségének biztosításá-

val. 

A képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és 

továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit az egész életen át tartó tanuláshoz; és en-

nek megfelelően az egész tanítási-tanulási folyamatot a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen 

kompetenciák fejlesztésének szolgálatába állítsa. Az integrált vagy hagyományos tartalmakat 

hordozó műveltségterületek segítségével érvényesíti a közismereti és szakmai tananyagok 

interdiszciplináris és problémaközpontú szemléletét és szervezését; valamint a tartalmak fel-

dolgozását. Az egyes műveltségterületek témakörei, témái a valóság problémáit és az azok 

felismeréséhez, megértéséhez, kezeléséhez szükséges tudásokat, képességeket is a mindenna-

pi élet kontextusába helyezik, kiemelve ezzel a társadalmilag releváns, alkalmazható tudás 

fontosságát. 

2.2.10.6 A nem dolgozó és nem tanuló fiatalok számának növekedése 

Az OECD foglakoztatási kilátások 2012-es kiadásának adataiból kiderül, hogy a fiatalok 

munkanélkülisége több OECD-országban is riasztó szintet ért el. Az országoknak ezért meg 

kell vizsgálniuk azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyek elősegítik e kritikusan fontos 

korcsoport eredményes bevonását a szakképzésbe, illetve a foglalkoztatásba. Ilyen intézkedé-

sek lehetnek például a szakképzési és egyéb képzési programok, valamint a nem formális ok-

tatási és képzési lehetőségek. 

4. táblázat: Pályakezdő munkanélküliek aránya a munkanélküliek között Magyarországon (2012) 

a pályakezdők aránya szerinti sorrendben (Forrás: NFSZ) 

megye 
pályakezdő munkanélküli-

ek száma 
munkanélküliek száma pályakezdők aránya 

Szabolcs-Sz.-B.  8 156 59 187 13,8% 

Tolna  1 826 14 145 12,9% 

Bács-Kiskun  4 008 31 515 12,7% 

Borsod-A.-Z. 8 301 66 599 12,5% 

Hajdú-Bihar  5 790 46 759 12,4% 

Csongrád 2 608 21 370 12,2% 

Jász-Nk.-Szolnok  3 374 28 318 11,9% 

Békés  2 935 25 108 11,7% 

Heves 2 367 20 751 11,4% 

Baranya  3 182 28 522 11,2% 

Országosan 61 454 559 102 11,0% 
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megye 
pályakezdő munkanélküli-

ek száma 
munkanélküliek száma pályakezdők aránya 

Vas  875 8 012 10,9% 

Nógrád  2 131 19 560 10,9% 

Fejér 2 310 21 226 10,9% 

Somogy  2 633 24 682 10,7% 

Veszprém 1 589 15 695 10,1% 

Komárom-E. 1 230 13 252 9,3% 

Zala  1 342 15 100 8,9% 

Győr-M.-Sopron 894 10 313 8,7% 

Pest 3 038 40 659 7,5% 

Budapest 2 868 48 332 5,9% 

K-7. következtetés: A halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű tanulók esélyte-

remtését a méltányosság elvének és gyakorlatának széleskörű al-

kalmazásával kell biztosítani. 

2.2.11 Főbb szakpolitikai kezdeményezések és reformok 

2.2.11.1 A kapcsolódó jogszabályi háttér bemutatása. 

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák kialakítását és fejlesztését, a vég-

zettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentését, a képzettségi szint növelését, tehát az 

oktatás minőségének, hatékonyságának és eredményességének javítását a köznevelési rend-

szer a 2012. szeptember 1-jétől legtöbb elemében hatályos, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény alapozza meg. A létrejött jogszabályi háttér megfelelő keretet biztosít 

arra, hogy a 2014-20-as időszak fejlesztései a szükséges irányokban elkezdődhessenek. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény:  

 Ingyenes és kötelező, mindenki számára hozzáférhető alapfokú és középfokú nevelés-

hez, oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi, illetve az első szakképesítés megszer-

zéséig, képzettségi szint emelése. 

 A korábbi, széttagolt, helyi érdekeken és lehetőségeken alapuló, tartalmilag és köve-

telményeit tekintve meghatározatlan oktatási rendszer helyett országos érdekek men-

tén, központilag fenntartott, irányított, tervezett, finanszírozott és ellenőrzött intéz-

ményhálózat. 

 Meghatározza a tankötelezettség alanyait, időtartamát – minden gyermek tanköteles (a 

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a menekültek, mene-

dékjogot kérők is), a tankötelezettség korhatára 16 év (nem jelenti azt, hogy a tanuló 

kikerül az iskolai rendszerű oktatásból, a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzé-

sét a koragyermekkori nevelés erősítése, korszerű pedagógiai módszerek szolgálják, a 

végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett csoportok esetében – 

hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű tanulók – célzott programok (képes-

ség-kibontakoztató program, ösztöndíjprogramok, Arany János program) a végzettség 

nélküli iskolaelhagyók számára a Híd-program tankötelezettségi korhatáron túli eleme 

és második esély programok állnak rendelkezésre). 

 A társadalmi leszakadás megakadályozása, az iskolai sikeresség elősegítése – kis-

gyermekkori nevelés megerősítése (kötelező óvodáztatás kiterjesztése), felzárkózást 

segítő oktatás-szervezés (differenciált fejlesztést segítő kiscsoportos foglalkozások), 

korrekciós megoldások (Híd-programok), tehetséggondozás.  



33/103. oldal 

 A különleges bánásmódot, pedagógiai odafigyelést igénylő csoportok meghatározását 

szolgáló definíciók alkalmazása (sajátos nevelési igény, szociális szempontból hátrá-

nyos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tehetséges gyermekek).  

 A rendszer átjárhatóságának biztosítása: a szakiskolát végzettek évfolyam-

beszámítással kétéves programban tanulhatnak tovább érettségit adó képzésben.  

 A köznevelés minőségének javítása: a pedagógiai tevékenység mérése, értékelése, pe-

dagógiai-szakmai, törvényességi ellenőrzési és pedagógus minősítési rendszer működ-

tetése, végzettségi és szakképzettségi követelmények. 

Nemzeti alaptanterv: 

 egységesen átadandó műveltségtartalmat határoz meg, rögzíti az Európai Unió által 

közös fejlesztési célként megjelölt, az élethosszig tartó tanuláshoz és a munka világá-

ban történő sikeres boldoguláshoz szükséges kulcskompetenciákat, a nevelő-oktató 

munka közös értékeit, kötelező céljait, a közműveltség ismeret-, készség- és képesség-

jellegű követelményeit, ezzel biztosítja a minőségi oktatáshoz való hozzáférés garan-

ciáját; 

 kiemelt figyelmet fordít az alapkészségek (írás, olvasás, szövegértés, számolás) minél 

jobb elsajátítására, javítva ezzel a továbbtanulási eredményeket, és csökkentve a vég-

zettség nélküli iskolaelhagyás veszélyét; 

 kiemelt figyelmet fordít a teljes körű, tanulóközpontú személyiségfejlesztésre számos 

műveltségterületen, így például a minőségi testnevelés keretei között is, hangsúlyosan 

a középpontba állítva az egészséges életvitelhez szükséges ismereteket, mozgásmű-

veltségi tartalmakat. 

Óvodai nevelés országos alapprogramja: 

 Általános érvényű szakmai-, minőségi jogi, keret, amely fenntartótól függetlenül rög-

zíti azokat a tevékenységi-, műveltségi területeket, amelyek biztosítják, hogy vala-

mennyi óvodai nevelésben részesülő gyermek ugyanazon alapelvek, szakmai értékek, 

minőségi keretek között sajátíthassa el azokat az ismereteket, képességeket, amelyek 

alkalmassá, értetté tehetik őt, az iskolai évek sikeres megkezdéséhez.  

 A szabályozó megalapozza az idegrendszer érésében már a születéstől meghatározó 

jelentőségű szenzomotoros képességek fejlődését, a kognitív fejlődést valamint a tanu-

lást segítő figyelem, memória, beszéd, gondolkodás alakulásában nélkülözhetetlen 

nem kognitív képességekre ható fejlődést s mindezek arányainak érvényesülését. Min-

dezekkel együtt megerősíti az ingerszegény környezetből érkező gyermekek hátránya-

inak csökkentésére irányuló fejlődést.  

 Megalapozza az óvodás gyermek számára, a köznevelési törvényben biztosított ru-

galmas iskolakezdést, valamint a teljes óvodai életet átfogó tevékenységek, foglalko-

zások rendjében a játékba, azon belül a szabad játékba, a gyermek egyéni sajátosságai-

ra, eltérő fejlődési ütemére és szervezett tanulási tevékenységekbe ágyazott tevékeny-

ségközpontú, differenciált nevelés érvényesítését. 

 Hangsúlyozza, hogy a nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosí-

tani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelé-

sét, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, továbbá megalapoz-

za a hazájukat elhagyni kényszerült (migráns) családok gyermekeinek óvodai nevelé-

sében érvényesítendő önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integ-

rálását, az előítéletektől mentes nevelést, a minden gyermek számára, egyformán ma-

gas színvonalú és szeretetteljes nevelésben való részesülést.  
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 Mindezekkel összhangban alapvetésként rögzíti az óvoda védő-óvó funkcióját, a csa-

láddal való együttműködésben hátránycsökkentő-, illetve a családi nevelés kiegészítő 

szerepét. 

 Holisztikus módon közelíti meg, hogy minden gyermek meg tudjon felelni – kognitív, 

szociális, érzelmi, pszichikai és fizikai – sajátosságainak, valamint hogy szoros 

együttműködés valósulhasson meg a gyermek otthona és a gyermeket nevelő óvoda-

pedagógus illetve intézmény vezetése között, hogy zökkenőmentes lehessen az átme-

net az iskolába. 

A köznevelés tartalmi szabályozói hangsúlyozzák a készség- és kompetenciafejlesztést, ki-

egyensúlyozzák a kötelező tudáselemek és készségek arányát. A minőségi követelményeket 

alapul véve a teljesítmények folyamatos mérését és értékelését tűzik ki célul, figyelmet fordí-

tanak a korszerű tanítási és tanulási kultúra elterjesztésére és az oktatási képzési minőséget 

garantáló kulcsszereplőik képzésére és továbbképzésére, az alapkészségek és kulcskompeten-

ciák fejlesztésére, a megfelelő oktatási infrastruktúra fejlesztésére.  

A nevelés-oktatás,  benne az iskolai rendszerű szakképzés állapotának, helyzetének gyökeres 

változását a 2011-es évben kidolgozott, a szakképzést, felnőttoktatást érintő törvények is jól 

jelezik.  

2.2.11.2 Kezdeményezések és intézkedések az alapkészségek szintjének emelésére 

Az első PISA eredmények hatására Magyarországon is megélénkült a vita az oktatásnak az 

alapvető eszköztudások, kulcskompetenciák, „kultúrkészségek” fejlesztésével kapcsolatos 

feladatairól. Az ezt követő oktatási reformok középpontjában a készségek és kompetenciák 

fejlesztése állt minden oktatási szinten. E reformok során a Nemzeti alaptantervbe – annak 

2007-es módosítása során – beépültek az Európai Unió által az LLL folyamatokhoz és a mun-

ka világában történő sikeres boldoguláshoz szükségesnek tartott, és a tagállamok számára 

2006-ban ajánlásban közzétett kulcskompetenciák. Az első PISA vizsgálat megszervezése 

előtt már elindultak az országos kompetenciamérés munkálatai, folyamatos fejlesztések alap-

ján 2001-től évente működik az országos kompetenciamérés, amely kötelező a hatodik, nyol-

cadik, tizedik évfolyamos tanulók részére. Sajnálatos módon a folyamatos fejlesztésből kima-

radt a szociális és állampolgári kompetencia mérésére alkalmas eszköz készítése, annak elle-

nére, hogy európai uniós szinten okoz gondot az inaktív életvitelből és helytelen táplálkozási 

szokásokból fakadó egészségügyi mutatók kedvezőtlen alakulása. A NAT és a mérések fej-

lesztése mellett a tananyag és tantervfejlesztés, továbbá a pedagógiai rendszerek fejlesztése 

kapott meghatározó szerepet, támogatva ezzel az iskolák munkáját az EU kulcskompetenciák 

fejlesztése terén. Ezzel egyidejűleg átalakításra került a pedagógusképzés és a pedagógus-

továbbképzés is. E reformok eredményei tükröződnek a PISA 2009 eredményekben, elsősor-

ban a szövegértés és a természettudományos alapműveltség területén. A fejlesztések eredmé-

nyei az országos kompetenciamérésekben is összetett változásokat, egyes pontokon javuló 

eredményeket is mutatnak, miközben állandósulni látszik bizonyos szakképzésben részt vevő 

tanulócsoportok leszakadása. Ez utóbbit az iskola-előkészítő nevelés, valamint az általános 

iskolai minőségi neveléshez- oktatáshoz való egyenlő hozzáférés javítása szolgálja. 

A 3 éves kortól kötelező óvodáztatás, ha az együtt jár a magas minőségű intézményi ellátás 

megerősítésével, a várakozások szerint javítani fogja a hátrányos helyzetű gyermekek beisko-

lázási esélyeit, és csökkentheti a korai szelekciót.  

Az iskolák közötti igen jelentős településkörnyezeti és társadalmi háttérbeli különbségek mér-

séklésére Magyarország több intézkedést vezetett be. Ezek különösen a többszörösen hátrá-

nyos helyzetű területekre és célcsoportokra összpontosultak, amelyekben a roma lakosság 
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felülreprezentált. Az állami intézményfenntartó központ megjelenése az egyik leghatéko-

nyabb eszköz e téren. 

Magyarország átfogó, a képességfejlesztést középpontba helyező oktatáspolitikára törekszik, 

amelynek eszközei közé tartozik a munkaerőpiacon szükséges kompetencia igények felmérése 

és előrejelzése. Ez a rendszer országos szinten fejlesztés alatt áll, különböző ágazatokat és 

oktatási szinteket érint. Sőt, a végzettek elhelyezkedésének nyomon követésén, valamint a 

hosszú távú munkaerő-piaci prognózisokon alapuló képességszükségleteket figyelembe ve-

szik az államilag finanszírozott felsőoktatási helyek tervezésénél is. 

A szakképzésben is több reformot hajtottak végre az elmúlt évtizedben, amelyek megerősítet-

ték a kompetenciaalapú képzést. 

2.2.11.3 Kezdeményezések és intézkedések a nyitott és rugalmas tanulás ösztönzésére 

2012 júliusában fogadta el a Kormány a Nemzeti Képesítési Keretrendszerről szóló kormány-

határozatot. A kormányhatározat magában foglalja a 8 szintű komprehenzív nemzeti képesíté-

si szinteket és kategóriákat (ismeretek, készségek, attitűdök és autonómia/felelősség). Hiány-

zik még a képesítések nemzeti szintű megfeleltetése és a nemzeti képesítési keretrendszer 

viszonyítása az Európai Képesítési Keretrendszerhez. 

A folyamatban lévő szakképzési reform a tanulószerződéses gyakorlati rendszert erősíti, 

amelytől elvárás, hogy a gyakorlatorientált szakképzés munkaerő-piaci elismertsége nőni fog. 

Az elmúlt 6 évben egyenetlen fejlesztés történt az iskolák IKT-eszközökkel való ellátása te-

rén. Ennek eredményeképpen jelentősen, de nem elégséges mértékben nőtt az IKT-eszközök 

használata a tanításban, és ez hozzájárult a tanulók infokommunikációs készségeinek fejlődé-

séhez. A fejlesztés mellett ugyanakkor nem valósult meg a meglévő eszközök karbantartása, 

szinten tartása, így egy általánosan elavult asztali számítógéppark mellett jelentek meg a tan-

termi multimédia megjelenítő eszközök (projektorok, interaktív táblák). Az elmúlt 9 évben 

továbbá nem valósult meg érdemi iskolai sávszélesség fejlesztés, ezért a multimédiás tartal-

mak és egyéb, online elérése ellehetetlenült. Mindezek együttesen azt eredményezik, hogy a 

diákok csak korlátozottan férnek hozzá IKT eszközökhöz, amelyek egyre inkább elavulnak. 

 

12. diagram: Az IKT eszközök elérhetősége a tanórákon a diákok és tanárok számára
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A következő ábra a különböző korú IKT eszközök megoszlását mutatja. Jól látszik, hogy Ma-

gyarországon a Type 1., azaz legfiatalabb, legmodernebb eszközök aránya a legalacsonyabbak 

közé tartozik. A Type 2, azaz közepesen elavult (4–6 éves eszközök) aránya a legmagasabb és 

bár a legelavultabb Type 3 eszközök aránya alacsony, de néhány éven belül – megfelelő után-

pótlás nélkül – a Type 2 eszközök átkerülnek a Type 3 kategóriába. Ezzel az eszközállomány 

gyakorlatilag teljes cserére szorul majd és nem lesz elegendő a fejlesztés a legelemibb műkö-

dés fenntartására sem. 
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13. diagram: Az iskolai IKT eszközök megoszlása
31

 

Különösen nagy a lemaradás az IKT készségek fejlesztéséhez leginkább szükséges online 

platformok, virtuális tanulási környezetek (VLE) tekintetében. Amint az alábbi ábra is bemu-

tatja Magyarország az utolsó helyen áll az iskolai VLE-k alkalmazása terén, holott ez az a 

platform, amelyen keresztül az IKT rendszerek előnyei leginkább kiaknázhatóak, illetve 

amely leginkább képes a munkaerőpiaci igényekre felkészíteni a tanulókat. 

 

14. diagram: Virtuális oktatási környezettel rendelkező intézményben tanulók aránya
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A korábbi és a jövőbeni IKT fejlesztések minél nagyobb hatásfokkal történő hasznosulásához 

továbbá szükség van a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztésére, az IKT eszközök 

kihasználtságának növelésére, a köznevelési intézmények rendelkezésére álló módszertani 

tudás és digitális tartalom növelésére, azaz hogy az IKT eszközök és módszerek megjelenje-

nek a kerettantervi előírásoknak megfelelően a különböző tanórákon. Az innováció és az in-

formációs és kommunikációs technológiák (IKT) használatba vétele két jelentős elemét képe-

zi a gazdasági növekedésre és a foglalkoztatásra irányuló, megújult lisszaboni stratégiának. 

Az IKT meghatározó szerepet játszik az európai gazdaság termelékenységének alakulásában, 

valamint a nagy tudást igénylő termékek és szolgáltatások fejlesztésében. A 21. században a 

sikeres gazdasági és társadalmai fejlődéshez elengedhetetlen, hogy a modern infokommuni-

kációs eszközök a mindennapi és az üzleti élet szerves részévé váljanak, valamint, hogy az 

állampolgárok készség szinten tudják azokat kezelni, ezekhez a köznevelés rendszerén keresz-

tül vezet az út. 

2.2.11.4 Intézkedések és kezdeményezések a finanszírozás konszolidálására, partnerségek létrehozására 

A köznevelés rendszerében és az iskolai rendszerű szakképzésben az állam átvállalja a me-

gyei köznevelés-fejlesztési tervekkel összhangban működő köznevelési intézményekben fog-

lalkoztatott pedagógusok és nevelő-oktató munkát segítők munkabérét és azok járulékait, de a 

köznevelési feladatokhoz szükséges működtetői feladatok finanszírozásának felelősségét a 

helyi önkormányzatokra hagyja azokban az esetekben, ahol a települési önkormányzat a tör-
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vény szerinti működtetői pozícióban maradt, azzal, hogy az iskolai rendszerű szakképzés mű-

ködtetői feladatai az államhoz kerültek. Ott viszont, ahol a település átadta az államnak a mű-

ködtetői feladatokat is, ott az állam lett 2013. január 1-jétől kezdve a finanszírozó, azonban az 

állam által meghatározott havi hozzájárulás mértékét az érintett önkormányzatoknak havonta 

be kell fizetniük az állami intézményfenntartó központ számlájára. 

Az iskolai rendszerű szakképzésben jelenleg egy rendkívül összetett rendszer működik, amely 

az intézményrendszer sokszínűségére, a szakközépiskolai, a szakiskolai képzés, a felnőttokta-

tás, a speciális szakiskolai oktatás együttes megvalósítására az intézményi szakmai progra-

mok különbözőségére egyaránt vonatkozik. 

A szakképzési feladatellátásnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara jelentős szereplőjévé 

vált. A kamarák kiemelt szerepet kaptak a szakképzési oktatási tartalmak meghatározásában, a 

szakképzési kerettantervek és a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint mestervizsga kö-

vetelmények elkészítésében, tartalmuk meghatározásában, az Országos Képzési Jegyzék fe-

lülvizsgálatában, a  megyei, fővárosi (vagy területi) szintű szakképzési keretszámok meghatá-

rozásában és a szakmai vizsga szervezésében. Meghatározó szereplői a megyei szakképzés-

fejlesztési tervezés tartalmának meghatározásának.   

A szakmai mesterképzés a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlására, valamint a 

vállalkozás vezetéséhez nélkülözhetetlen gazdasági, jogi, munkaügyi, továbbá a tanulók kép-

zéséhez szükséges alapvető pedagógiai ismeretekre készít fel. Az új szabályozás a képzésben 

egységes pedagógiai modul bevezetését eredményezte. A pedagógiai tartalom szükségességét 

az Nkt. 98. § (10) bekezdése indokolja, amely 2015. szeptembertől a végzettek részére közne-

velési intézményben való foglalkoztatást, alkalmazást tesz lehetővé, valamint a vállalati kép-

zőhelyeken oktatók részére is biztosítja a tanulók szakmai képzéséhez szükséges pedagógiai 

ismereteket. 

A tankötelezettség leszállítása 18 évről az európai átlaghoz közel eső 16 évre és a szakiskolai 

közismereti képzési idő lerövidítése, a szakképzésen belül a kulcskompetenciák és közismere-

ti tudástartalmak elsajátítására szánt idő lerövidítése az oktatási folyamat során nagy odafi-

gyelést és az eredményesség folyamatos értékelését igényli az eredmények további javítása 

érdekében. Szükséges, hogy javítsa az állam az alsó középfokú (ISCED 2) oktatás által kibo-

csátott tanulók tudásának minőségét ahhoz, hogy a középfokú iskolai rendszerű szakképzés-

ben és szakiskolai képzésben résztvevők megfelelő bemeneti tudással rendelkezzenek a  köz-

ismereti tartalmak átadására fordított csökkentett időkeretben.  

Célzott állami intézkedések (pl. hatékonyabb felzárkóztatás, egyéni tanulásirányítás, szociális 

támogatások rendszere, mentorálás, tutorálás, a speciális szakképző iskolák és Híd programo-

kat indító iskolák kiemelt szakmai támogatása) szükségesek ahhoz, hogy a szakiskolai kép-

zésben megelőzzék a végzettség nélküli iskolaelhagyást. A végzettség nélküli iskolaelhagyás  
csökkentése érdekében a szakiskolai közismereti képzési tartalom teljes reformja indult el 

2011-től. A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folya-

mat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit az egész életen át tartó 

tanuláshoz; beépítse a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tudásértelmezést, és ennek 

megfelelően az egész tanítási-tanulási folyamatot a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen kom-

petenciák fejlesztésének szolgálatába állítsa. A szakiskola további célja, hogy az egyes integ-

rált tartalmakat hordozó műveltségterületek segítségével érvényesítse a közismereti és szak-

mai tananyagok interdiszciplináris és problémaközpontú szemléletét és szervezését; valamint 

a tartalmak feldolgozása, elsajátítása során a köznevelési törvényben előírtaknak megfelelően 

érvényesüljön a Nemzeti alaptantervnek a tanulásról és a tanulásszervezésről kialakított felfo-

gása. Az egyes műveltségterületek témakörei, témái a valóság problémáit és az azok felisme-

réséhez, megértéséhez, kezeléséhez szükséges tudásokat, képességeket is a mindennapi élet 
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kontextusába helyezik, kiemelve ezzel a társadalmilag releváns, alkalmazható tudás fontossá-

gát. A tananyag tartalmi megújulása mellett látványos és a tanulói célcsoportnak megfelelő 

formai megoldások alkalmazása történt, amelyek a következő évek további fejlesztését igény-

lik. 

2.2.11.5 Intézkedések és kezdeményezések az óvodai és iskolai egészségfejlesztés témakörében  

Az óvodai nevelés 2012-ben elfogadott új országos alapprogramjában átfogó területként je-

lentkezik az egészségfejlesztés, amelynek részeként a program „Mozgás” fejezete gyökeresen 

átalakult, megújult: a testmozgás komplex személyiségfejlesztésben betöltött szerepe hangsú-

lyossá vált. Lényeges, hogy a programot a jövőben olyan fejlesztések támogassák, amelyek a 

gyermekek életkori jellemzőihez igazodó intézményi programok kialakítását teszik lehetővé. 

Az iskolai egészségfejlesztés egyik meghatározó területe az iskolai testnevelés és sport, mint 

az egészségtudatos aktív életvezetésre nevelés eszköze. 2004-től minden iskolában kötelező 

dokumentummá vált az iskola egészségnevelési, egészségfejlesztési dokumentum elkészítése 

és bevezetése, amelyet az Oktatási Minisztérium segédanyaga támogatott. 2011-ben az Or-

szággyűlés elfogadta az egészségügyről szóló törvény módosítását, amely szerint a közneve-

lésben – korcsoportokhoz igazodva – be kell vezetni és meg kell valósítani a teljes körű isko-

lai egészségfejlesztést. E feladatokat a köznevelési intézményeknek a teljes körű iskolai egés-

zségfejlesztés keretében a gyermekek optimális testi, lelki fejlődése érdekében az egészséges 

táplálkozás, a mindennapos testnevelés, testmozgás, a testi és lelki egészség fejlesztése, a vi-

selkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

a rászokás elkerülése, valamint a leszokás módja, lehetőségei, a bántalmazás és iskolai erő-

szak megelőzése, a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, a személyi- és mentálhigiéné a 

nemi érintkezés útján terjedő betegségek megelőzése és kezelése, az egészségügyi szolgáltatá-

sok, köztük a szűrővizsgálatok igénybevételének szükségessége, feltételei és lehetőségei, az 

egészséges környezet megteremtése, az egészséggel összefüggő etikai alapok területén kell 

megszervezniük.  

Összhangban a magyarországi általános egészségfejlesztési törekvésekkel, módszertant és 

működési modellt kell kidolgozni arra vonatkozóan, hogy miként növelhető az egyes egés-

zségdimenziókkal és kockázatokkal kapcsolatos tudás, miként bővíthető az ismeretközlés és 

ismeretszerzés módszertani kultúrája, miként lehet az egészséggel való törődés a nevelés-

oktatás egyik meghatározó átfogó törekvése, miként javíthatók a jövő generációinak egés-

zségkilátásai. 

2012. szeptember 1. napjától a köznevelési törvény alapján a nappali rendszerű iskolai okta-

tásban, azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási 

napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, felmenő rendszer-

ben meg kell szervezni a mindennapos testnevelést. A 2015/2016-es tanévre már minden év-

folyamon kötelező jelleggel kell majd megszervezni a mindennapos testnevelést. A megnöve-

kedő testnevelés óra számok megnövekedett infrastruktúrális igényeket is vonnak maguk 

után. Így az elkövetkező évek folyamán törekedni kell arra, hogy az olyan területeken ahol 

nem megfelelőek az infrastruktúrális feltételek (tornaterem hiány, uszoda hiány) ott ezek eny-

hítésére beruházások valósuljanak meg. Magyarország 2014. évi kötlségvetésében e cél eléré-

se érdekében már külön forrás került tervezésre. 

A Nemzeti Együttműködés Programja szerint a köznevelésben be kell vezetni az évenkénti 

egységes fizikai felmérés rendszerét is.  

A TÁMOP-3.1.13-12-2013-0001 azonosító számú („A testnevelés új stratégiájának és fizikai 

állapot új mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex is-

kolai testmozgásprogramok szervezésében” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és 
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támogatásának jóváhagyásáról szóló 1203/2013. (IV. 11.) Korm. határozat (a továbbiakban: 

Korm. határozat) értelmében a Magyar Diáksport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) ke-

rült kijelölésre a fenti kiemelt projekt végrehajtására. A projekt európai uniós TÁMOP prog-

ram keretében kerül finanszírozásra összesen 2,2 milliárd forint értékben. A Szövetség a pro-

jekt keretében kialakítja a tanulók fizikai állapotának új mérési rendszerét, beszerzi és a neve-

lési-oktatási intézmények számára elérhetővé teszi a méréshez szükséges eszközöket, továbbá 

létrehozza az állapotfelmérés során létrejövő adatok rögzítésére szolgáló informatikai rend-

szert. A rendszer teljes képet nyújt majd a tanulók edzettségi szintjéről, fittségi állapotáról. A 

fizikai teljesítés során mért adatok kiegészülnek a tanulók magasságára, súlyára, 

testzsírszázalékára… stb. vonatkozó adatokkal, így nyútva teljes képet az egyes gyermek fitt-

ségi állapotáról.   

E kormányzati célkitűzések megvalósítása a köznevelési alrendszer megújítását kívánja meg a 

testnevelés és sport műveltségterületen, valamint a tanórai kereteken kívüli egészségfejlesztés 

keretében a testmozgásprogramok szervezése területén is. A NAT és a kerettantervek alapjain 

az egészségfejlesztés, a személyiségfejlesztés (és a tehetséggondozás) elvei mentén meg kell 

újítani a testnevelés szakmódszertanát, valódi pedagógiai eszközként működő, egészség-

orientált fittségi mérési-értékelési rendszert kell kialakítani. Mindezek alkalmazására és hasz-

nálatára fel kell készíteni az iskolákat és a pedagógusokat (továbbképzések, eszközök rendel-

kezésre bocsátása útján), ahogyan az egészségfejlesztési tantárgyi koncentrációja megvalósí-

tására és tanórai kereteken kívüli egészségfejlesztő, szociális és aktív állampolgári kompeten-

ciákat is fejlesztő foglalkozások megszervezésére is. 2012-ben már megkezdődött mindenna-

pos testnevelés keretében kötelezően oktatandó Kölyökatlétikai program kapcsán a pedagógu-

sok továbbképzése. Magyarország történelmi hagyományaira támaszkodva törekedni kell ar-

ra, hogy a köznevelés rednszerében a lovas sport, a lovaskultúra minél szélesebb körben okta-

tásra kerüljön. A szaktanácsadási és tantárgygondozási rendszerben részt vevő pedagógusok 

felkészítése a testnevelés és sport műveltségterületi oktatásban részt vevő pedagógusok tevé-

kenységének támogatására és értékelésére szintén elsődleges fontosságú. Felül kell továbbá 

vizsgálni és javítani szükséges a fenti beavatkozások megvalósítását támogató sport- és sza-

badidőegységek, valamint és eszközellátottság helyzetét is. 

Ugyancsak fontos és a gyermekek, tanulók személyiségfejlődését és a nevelési-oktatási in-

tézményekben folyó munkát támogatja az a kormányzati, majd országgyűlési döntés, amely-

nek alapján 2013. szeptember 1-től kezdve a nevelési-oktatási intézmények munkáját az állam 

által finanszírozott és jogszabályban meghatározott mértékig óvoda/iskolapszichológusok 

segítik, megerősítve ezzel az iskolai prevenció, a gyermekvédelem területeit.  

2.2.11.6 Kisgyermekkori nevelés kiterjesztése 

Az iskolába kerülő gyermekek 20 százaléka Magyarországon ma nehezen behozható hátrá-

nyokkal indul. Az iskola sokat tehet azért, hogy a kezdeti lemaradás ne vezessen súlyos ku-

darcokhoz és végzettség nélküli iskolaelhagyáshoz, a megelőzésben azonban meghatározó a 

0–6 éves időszak, különösen az első három életév. 

A köznevelési ágazatnak kiemelt figyelmet kell fordítania a halmozottan hátrányos helyzetű – 

köztük a roma – gyermekek minél korábbi életkorban történő óvodáztatásának elősegítésére.  

A hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek hátrányainak a lehető legkorábbi életkorban 

elkezdődő leküzdését, a korai képességgondozást segíti a 3 éves kori kötelező óvodáztatás a 

kivételek szabályozásával együtt, a kora gyermekkori program, továbbá a Biztos Kezdet prog-

ram hazai elterjesztése, mely a hátrányos helyzetű térségekben, falvakban, városi lakótelepe-

ken élő, 0-6 éves kisgyermeket nevelő családok komplex támogatását szolgálja. A program 

célja a helyi szükségletekre épülő ágazatközi és civil együttműködések kialakítása a gyerme-
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kek egészségügyi és szociális gondozásában, napközbeni ellátásában és a családok gondozá-

sában, a szegénység újratermelődésének megelőzése érdekében.  

2.2.11.7 A tehetséggondozás megerősítése 

A tehetségek tiszteletének, a tehetségek felfedezésének és a tehetségsegítésnek évszázados, 

több szakterületre kiterjedő hagyományai vannak Magyarországon.  

A kisgyermekkorban a tehetségek felfedezése hazánkban erősen függ a családi háttértől. Az 

azonosított tehetséges gyerekek többsége magas szociokulturális hátterű családokból szárma-

zik. A hátrányos helyzetű gyermekek tehetsége a köznevelés hagyományos keretei között sok 

esetben rejtve marad. Ez az egyik oka annak, hogy a tehetséggondozó programokban is alul-

reprezentáltak. Ahhoz, hogy a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű tehetsé-

gek megmutatkozzanak, a speciális, nekik szánt programokon kívül oktatási-fejlesztési háttér-

re is szükségük van. Az állami programok közül ennek támogatására vállalkoznak az Arany 

János Programok, valamint az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram. Kü-

lön kiemelt programja és gyűjtőrendszere a tehetségek gondozásával kapcsolatos intézkedé-

seknek a Nemzeti Tehetség Program, amely működését országgyűlési határozat, vonatkozó 

kormányrendelet és kormányhatározatok határozzák meg. 

A XX. század elején alapított középiskolai tanulmányi versenyek az évszázad középétől meg-

szaporodtak, a XXI. század fordulójára pedig megjelentek a nem tantárgyakhoz kötődő, vagy 

a komplex versenyek. Bizonyos területeken, például természettudományból, matematikából 

egyre több versenyt rendeztek általános iskoláskorúak részére is.  

A versenyek nyerteseinek nyilvántartása és nyomon követése még nem megoldott, ez a tehet-

ségek elkallódásának veszélyét rejti. Szintén a tehetségvesztés, és az életpálya követés meghi-

úsulásának lehetőségét hordozzák a nyilvántartó rendszerrel kapcsolatban felmerülő adatvé-

delmi és személyiségjogi problémák. A tehetségek gondozására inkább a különböző területek-

re specializálódott, úgynevezett tagozatos általános iskolai és középiskolai osztályokban 

(nyelvi, sport, művészeti, természettudományos, stb) volt és van lehetőség. A sportkörök, 

szakosztályok utánpótlás nevelése és az alapfokú zeneiskolák működése az utóbbi években a 

források hiánya miatt egyre rosszabb helyzetbe került. 

A tehetséges gyerekek felkutatásában és fejlesztésében is komoly hagyományokkal rendelke-

ző magyarországi tehetséggondozás az elmúlt évtizedekben többször is új lendületet vett, de a 

legmeghatározóbb fordulatot talán az jelentette, amikor 2006-ban a tehetséggondozást más-

más oldalról támogató 13 civil szervezet létrehozta a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsot, mely 

mára már jóval több tematikus és határon túli tehetségsegítő szervezetet fog össze.  

Az Országgyűlés által 2008-ban elfogadott Nemzeti Tehetség Program és a hozzá kapcsolódó, 

az Európai Unió által támogatott, 2012-ig tartó Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő 

Program felhívta a figyelmet a tehetségek azonosításának, fejlesztésének, gondozásának fon-

tosságára. A Program keretei között elkezdődött egy tehetség-adatbázis összeállítása. Ma több 

mint 1000, állami, egyházi fenntartású intézmény, vagy civil szervezethez kötődő tehetség-

gondozó műhely csatlakozott a Tehetségpontok és Tehetségtanácsok hálózatához.  

A Nemzeti Tehetség Program prioritásait az oktatásért felelős miniszter által vezetett  Nemze-

ti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatai alapján a miniszter határozza meg. A Program 

sikerére jellemző, hogy az utóbbi években a személyi jövedelem 1%-ának felajánlásaiból mil-

liárdos nagyságrendű forrásban részesül.  

A Tehetségpont hálózat szakmai és információs bázisként működik, a tanácsadás, a pályaori-

entáció lehetőségét teremti meg a tehetséges gyerekek és a szüleik számára. Folyamatosan 

figyelemmel kísérik a térség tehetséges fiataljait és közvetítik számukra a tehetségsegítéssel 
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kapcsolatos információkat, lehetőségeket. A Tehetségpontok mentorhálózat kialakításával is 

segítik a tehetségeket. A 2012-2013 között uniós támogatással megvalósuló Tehetséghidak 

Program még több figyelmet fordít a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tehetsé-

ges fiatalok támogatására. Lényeges célkitűzése, hogy „hidakat” építsen ki a tehetséggondo-

zás különböző résztvevői között (állami szerepvállalók, intézmények, egyházak, civil szerve-

zetek, szülők stb.). 

2.2.11.8 Digitális készségek fejlesztése 

A PISA
33

 vizsgálat során az iskolai számítógép-hozzáférésről és –használatról is kérdezték a 

tizenöt éves tanulókat és az iskolákat is. Az iskolai számítógép- és internet-hozzáférés bonyo-

lultabb kérdés, hiszen itt a lehetőségek az állandó és könnyű hozzáféréstől az egyetlen gépte-

rem informatikaórai használatáig terjedhetnek. Ha csak azt vizsgáljuk, hogy a tanulók hány 

százaléka férhet számítógéphez és internethez az iskolában, akkor azt látjuk, hogy ez az arány 

Magyarországon igen magas, a tanulók 95,2%-a jut számítógéphez, és 95,6%-uk válaszolta 

azt, hogy van internet-hozzáférési lehetősége az iskolában. OECD
34

 viszonylatban ezek az 

arányok 93,1 és 92,6%.  

Ugyanakkor azoknak a tizenöt éves tanulóknak az aránya, akik valóban használják is a számí-

tógépet és az internetet az iskolában, ennél jóval alacsonyabb: 69,3% a számítógép-

használatra és 69,5% az internethasználatra vonatkozóan – és ezek a mutatók messze nem a 

tanórai IKT használatra vonatkoznak. A digitális szövegértés fejlesztése még nem eléggé ki-

emelt része az iskolában átadandó tudásnak. A tanítási és tanulási folyamat támogatására a 

pedagógusok kevéssé használják az IKT eszközöket és a modern technológiát, az ilyen irányú 

tevékenységek szórványosan fordulnak elő, központilag nem eléggé támogatottak. A meglévő 

eszközök kihasználtsága nem minden esetben megfelelő, más esetekben viszont az eszközök 

hiányára vagy az elavult eszközparkra hivatkozva utasítják el a pedagógusok azok osztályter-

mi alkalmazását. Ugyanakkor az IKT eszközök szaktárgyi felhasználásában sem érzik magu-

kat kompetensnek.  

Az IKT kompetencia fejlesztése nem szorítkozhat csak az informatikaórákra, horizontális 

célként jelenik meg a kerettantervekben: a többi tantárgy keretében is lehetőség és szükség is 

van a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztésére. Annak érdekében, hogy a többi szak-

tárgyi órán is módszertanilag is releváns módon alkalmazzák a pedagógusok az IKT eszközö-

ket, pedagógus-továbbképzések válnak szükségessé, hogy a pedagógusok megismerkedhesse-

nek a szaktárgyukat támogató anyagokkal, és egyben átfogó képet kapjanak az internet és az 

új elektronikus eszközök által közvetített tanulás és tanítás jelentőségéről, lehetőségeiről. 

Olyan új módszertani megoldások megismerésére és alkalmazására van szükségük, amelyek 

meghaladják az internet, mint forrás (online könyvtár) felfogást, és teret engednek a tanulók 

együttműködésének, kreativitásának, önállóságának. 

A munkaerőpiac szempontjából releváns digitális készségek (a digitális írástudás kiterjesztett 

értelmezése) átadása ugyan kimeneti célként megjelenik a NAT-ban, de a horizontális elvá-

rásként megfogalmazott absztrakt követelmények teljesítéséhez a pedagógusok nem támasz-

kodhatnak egységes irányelvekre, tananyagokra, útmutatásra és legfőképpen egységes, meg-

bízhatóan működő infrastruktúrára. A heterogén, az egyes intézmények között hatalmas kü-

lönbségeket felmutató eszközállomány, valamint a szétaprózott, nem egységes minőségű 

módszertani, tartalmi kínálat gyakorlatilag ellehetetleníti a szükséges digitális készségek át-

adását, amely már egyéb készségek elsajátítását is hátráltatja és megnehezíti az IKT-val tá-
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mogatott tanulást, és az egyéb pedagógiai feladatok (SNI, tehetséggondozás, felzárkóztatás 

stb.) ellátását is. 

A több okra (finanszírozatlan karbantartás és állomány megújítás, alacsony sávszélesség, 

rendszergazdák hiánya, képzés hiánya) visszavezethetően hiányos IKT eszközrendszer és 

szolgáltatási környezet a technológiai környezet fejlődésével mára már nem csupán a korszerű 

informatikai ismeretek átadását nehezíti, hanem több területen is visszafogja az intézmények 

teljesítményét. A megfelelő IKT környezet nélküli köznevelési intézmény: 

 nem a valós munkaerőpiaci körülményekre készít fel, 

 kevésbé képes lekötni a tanulók figyelmét, 

 nem biztosít a tanulási folyamatba ágyazott visszajelzési lehetőségeket (elektronikus 

mérés-értékelés, vezetői információs rendszerek), 

 nem képes naprakészen követni a tudományos eredményeket, 

 manuális adminisztrációs terhet ró a pedagógusokra és az adminisztrációs személyzet-

re. 

2.3 A 2007–2013. évek közötti uniós fejlesztések eredményei és tapasztalatai 

A 2007–2013-as tervezési időszak köznevelési fejlesztéseinek értékelése a köznevelés fejlesz-

téseit (ingatlan-, eszközállomány, oktatási programok minősége és pedagógusképzés), azok 

célzottságát, relevanciáját és eredményességét vizsgálta. A fejlesztések hatása az eltelt idő 

rövidsége miatt egyelőre nem vizsgálható, azonban az esettanulmányok szerint a támogatá-

soknak vannak olyan pozitív hatásai (az iskola népszerűségének növekedése, a végzettség 

nélküli iskolaelhagyás csökkenése, az iskola szervezeti fejlődése), amelyek hosszabb távon 

már a kompetenciamérések eredményeiben is megjelenhetnek. Az értékelés legfontosabb 

megállapításai a következők. 

Az oktatás minőségének és eredményességének növelése érdekében a kulturális fejlesztések 

TÁMOP és TIOP programokkal segítették a köznevelési intézmények tevékenységét.  A nem 

formális és informális tanulási programjaik (pl. digitális írástudás, az olvasási, szövegértési 

kompetencia és készségfejlesztés) révén 2008–2013 között több mint 1000 projektben 

875 000 tanuló vett részt. 

A köznevelési infrastrukturális fejlesztések mintegy 80 000 gyermeket értek el. Az oktatási 

projektek száma már 2011 végén jócskán meghaladta a 2015-re kitűzött célokat. Az ESZA 

finanszírozta képzésekbe több mint 1,7 millió főt sikerült bevonni. A szakpolitikai és fejlesz-

téspolitikai célok összehangolása elhúzódó egyeztetésekhez vezetett a szaktárca és az NFÜ 

HEP IH között. A fejlesztési elemeknek a tervezéskor még összekapcsolódó, szinergikus ha-

tásokat eredményező konstrukciói elváltak egymástól és a tervezett egymásra épülést a szak-

tárca és a HEP IH között elhúzódó egyeztetési folyamatok meghiúsították. A ROP IH és a 

tárca között ezen egyeztetések lényegesen gyorsabban oldódtak meg, így a fejlesztések az IH-

k között is eltérő ütemezésben indultak meg. Mindazonáltal a végül megszülető konstrukciók 

továbbra is illeszkedtek az eredeti stratégiában megfogalmazott célrendszerekhez, ezért úgy 

tűnik, a vitás pontokat nem a vélemények nagy távolsága, inkább az egyeztetési folyamat in-

tézményi feszültségei okozták. 

A 2010-es kormányváltást követően az oktatáspolitika irányvonalát markáns paradigmaváltás 

jellemzi, amelyben a stratégiai funkciókat – az új stratégia megszületéséig – érvényesítő köz-

nevelési törvény hozott jelentős változást. A változásokat leginkább a cél eléréséhez szüksé-

ges beavatkozások meghatározásában érhetjük tetten. Ugyanakkor, bár az egyes konstrukciók 

legújabb kiírásai részben lekövetik az új stratégiai és jogszabályi környezet által implikált 

változásokat, a kiíró figyelemmel van az indikátorok teljesítésének kötelezettségeire is. A 
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pályázati kiírások célzottságát vizsgáló eredmények arra mutatnak rá, hogy a jelenlegi pályáz-

tatási és elbírálási rend a bírálat során nem egyformán fókuszálta a pályázatokat. A permetező 

elvű pedagógusképzési, valamint tartalom- és eszközfejlesztési pályázatoknál alapvetően a 

pályázói szándék és kapacitás befolyásolta az elosztást és a bírálatok hatása elenyésző, ugya-

nakkor nem kedvezett az egyébként stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű, de általában 

gyengébb pályázási kapacitással bíró, nehéz helyzetben lévő intézményeknek. A fejlesztéspo-

litika horizontális céljai (fenntarthatóság, területi kohézió) lényegesen nagyobb szerepet kap-

tak a forráshoz jutásban, mint a fejlesztések célja, a kompetencia alapú oktatásban való ered-

ményesség vagy eredménytelenség, vagy ezek tárgyi vagy humán feltételeinek feltételezhető 

hiánya. A horizontális célok szerepének súlya leginkább a fókuszálásra kényszerülő ingatlan-

fejlesztési pályázatoknál szembetűnő. 

Az értékelés eredményei szerint az integrációban betöltött szerepek nem befolyásolták a pá-

lyázati tevékenységet sem az integráció előtt, sem az integrációt követően. 

Vizsgálatokból kiderült, hogy a köznevelés teljesítménye nem meghatározó a fejlesztések 

iránti keresletben, ugyanakkor az ezzel szorosan korreláló területi és finanszírozási helyzet 

meghatározó a pályázati szándékokban. Az iskolák többsége a csökkenő források miatt fo-

lyamatos pályázati kényszerben működik, ezért arra pályáztak, amire lehetett, de mindig 

megpróbálták az adott kiírást a saját igényeik szerint „átformálni”. Ezért azok a konstrukciók 

váltak népszerűvé, amelyekből az intézmények minél több tevékenységet tudnak megvalósí-

tani, illetve az elég nagy pályázható keret miatt még az átcsoportosítható részekből is jelentős 

beruházásokat reméltek megvalósítani. A finanszírozási nyomás miatt az is befolyásolta az 

egyes kiírások népszerűségét, hogy milyen elsődleges tevékenységet tudtak az intézmények 

helyettesíteni belőlük. 

Esettanulmányok tanulsága szerint az iskolák elsősorban a forráscsökkenés miatt elmaradó 

tanórán kívüli foglalkozásokhoz, a tanítási munka hatékonyságát segítő eszközállományuk 

bővítéséhez és elavult épületeik energetikai korszerűsítéséhez keresik a forrásokat. E szándé-

koknak köszönhetően mind a TÁMOP-on belül, mind a KEOP-ban felértékelődtek a vizsgála-

tokba nem bevont, de ezen célokhoz forrásokat biztosítani tudó más pályázatok. Az egyes 

konstrukciók együttpályázásai is azt sejtetik, hogy nem a kiíró által feltételezett szinergiákat 

tekintik az iskolák a legfontosabbnak, hanem azt, hogy egyik programból kimaradt fejleszté-

süket melyik másik támogatásból tudnák kipótolni.  

Az értékelés tanulságai arra is rávilágítottak, hogy a fenti fejlesztési kereslet nem egyenlete-

sen oszlott meg az országban, ami az elosztott források megoszlásában is tetten érhető: míg az 

eszközállományt fejlesztő és a pedagógusképzést támogató pályázatok és a pályázaton nyert 

összegek földrajzi eloszlása viszonylag homogén képet mutat, addig az ingatlanállományt és 

az oktatási programok minőségét fejlesztő egy iskoláskorú állandó lakosra jutó pályázati tá-

mogatások nagyobb összegben jutottak az elmaradottabb területekre.  

Esettanulmányok tapasztalata szerint a pályázatíróknak komoly szerepük van a köznevelési 

intézmények pályázatainak megírásában és menedzselésében. A keveset pályázó intézmények 

gyakrabban veszik őket igénybe, a sokat pályázó intézményeknél (kezdeti pályázatíró segítség 

után) ugyanakkor kiépültek a pályázatíráshoz szükséges kapacitások, bár minden szervezetnél 

van a pályázatoknak egy olyan nagyságrendje, amelyhez egy-egy intézmény saját kapacitá-

sokkal már nem mer hozzáfogni. 

Az országos kompetenciamérések adatai – bár már 12 éve folynak sikeresen –még nem fed-

nek le elég hosszú időt ahhoz, hogy megvizsgálhassuk a források szerepét a kompetencia-

eredményekben, esettanulmányok szerint a támogatásoknak azonban vannak olyan pozitív 

hatásai (iskola népszerűségének növekedése, végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkenése, 

iskola szervezeti fejlődése), amelyek hosszabb távon már a kompetenciamérések eredményei-
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ben is megjelenhetnek. A későbbi vizsgálatok kérdése részben az, hogy ezek az eredmények 

milyen gyorsan konvertálódnak a kompetenciaeredményekben, másrészről hogy a szervezeti 

kultúrában, iskolai vonzerőben és végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkenésében tetten 

érhető eredményeket sikerül-e hosszabb távon is fenntartani.  

Egyrészt azt tapasztaltuk, hogy a tervezett egymásra épülés mellett azt az OP-k közötti eredeti 

feladatmegosztás (ROP-ból infrastruktúra, TIOP-ból informatikai infrastruktúra, illetve 

TÁMOP-tartalmak) kezd átjárhatóbbá válni. Az új TÁMOP 3.1.4-es kiírás nagyobb teret en-

gedett arra, hogy az intézmények eszközbeszerzésre is fordíthassanak összegeket, amely vál-

tozás jelentős mértékben növelte az adott forrás iránti keresletet is, mivel az intézmények ré-

széről is komoly igény jelentkezik az ERFA és ESZA típusú fejlesztések együttes bevezetésé-

re. Másrészről az intézményi oldalon arra az eredményre jutottunk, hogy bár találunk példákat 

a fejlesztések tudatos egymásra építésére, az esetek többségében a pályázat fő motivációja 

mégis a forráshiány volt, és a megszerzett forrásoknak a már létező oktatási program javításá-

ba történő beillesztése volt a szinergiák egymásra épülésének legfontosabb terepe.  

Az értékelés eredményeként született javaslatok:  

 a fejlesztések megtervezése és megvalósítása szorosabban integrálódjon az oktatásirá-

nyítás szövetébe, amint arra a jelenlegi folyamatok is mutatnak, illetve  

 a források közötti átjárhatóság intézményének erősítésével, ne pedig a párhuzamos ki-

írások rendszerével segítsük a fejlesztések egymásra épülését; 

 a fejlesztést támogató módszertani kiemelt projekteket az első kiírások között kell a 

jövőben elindítani, ami segítheti a fejlesztési célok internalizálását is az iskolák eseté-

ben; 

 készüljön részletes kereslet- és kapacitás felmérés a köznevelési rendszer céljai men-

tén, és a pályáztatás helyett ezen problématérképekre alapozott új finanszírozási rend-

szert vezessenek be a kötelező feladatok finanszírozására. A Klebelsberg Intézmény-

fenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) által fenntartott iskolák esetében kiemelt 

projektként, a KLIK-en kívüli iskolák esetében normatív pályázati formában, de 

mindkét esetben a köznevelési rendszer helyi egységes elvárás rendszerét képviselő 

tankerületek szakmai felügyelete mellett javasoljuk ezt megvalósítani; 

 az ingatlanfejlesztések esetén ugyancsak új típusú központi költségvetési finanszíro-

zást javaslunk a problématérképek alapján tankerületi felügyelettel, azonban míg a 

KLIK-en kívüli körben ezt a kötelező feladatok finanszírozásával együttesen érdemes 

kezelni, addig a KLIK-kel szerződésben álló önkormányzatok számára önálló pályá-

zatban szükséges megvalósítani – azok pályáztatását nem javasoljuk; 

 bár a kötelező feladatok esetén a pályáztatás a 2007-2010 es időszakban  a hatékony-

ságot csökkentő tényezőnek bizonyult, mégis szükségesnek érezzük, hogy a nem köte-

lező feladatokhoz kapcsolódóan továbbra is fennmaradjanak olyan pályázatok, ame-

lyek jutalmazzák a kreativitást, az innovációt, egyúttal fenntartják az iskolák motivá-

cióját és erősítik vezetési kapacitásait. 

Hazai források mellett jelentős Európai Uniós társfinanszírozás is rendelkezésre áll a közne-

velés fejlesztésére. 

A köznevelés ágazati fejlesztéseit elsősorban az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás 

Operatív Program (TÁMOP), Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) és Regio-

nális Operatív Programok (ROP-ok) támogatják. Ennek keretében a közoktatás minőségének, 

hatékonyságának és hozzáférhetőségének erősítését, az egész életen át tartó tanulás eszköz-

rendszerének bővítését, a formális, informális és nem formális tanulási rendszerek összekap-

csolásával, a közoktatást támogató kulturális, az egészségtudatos életmód kialakítását segítő 

szolgáltatások fejlesztését és a területi hozzáférés egyenlőségének javítását szolgáló fejleszté-
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sek valósulnak meg. A humán operatív programok mellett a regionális operatív programokban 

is igen jelentős köznevelési fejlesztések valósulnak meg: a regionális operatív programok ke-

retében az óvoda- és iskolaépületek újulnak meg.  

Az Új Széchenyi Terv keretében a köznevelési fejlesztésekre 9 operatív programból (2 ágazati 

– TÁMOP, TIOP – és 7 regionális) mintegy 351,2 Mrd Ft áll rendelkezésre a 2007-2013-as 

időszakban. A TÁMOP 3. „Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek” c. priori-

tás célja, hogy a köznevelés rendszerében – az egész életen át tartó tanulás stratégiájával 

összhangban – egyszerre javuljon a köznevelés eredményessége és hatékonysága, valamint 

mindenki számára biztosított legyen a minőségi közneveléshez való egyenlő hozzáférés. A 

fejlesztések támogatják  

 a kompetencia alapú oktatás-nevelés és a korszerű pedagógiai módszerek elterjedését,  

 a pedagógiai kultúra korszerűsítését,  

 a sajátos nevelési igényű gyerekek inkluzív oktatását-nevelését támogató hálózat ki-

építését,  

 a köznevelési rendszer hatékonyságának javítása érdekében újszerű megoldások és 

együttműködések kialakítását,  

 átfogó mérés-értékelési és minőségbiztosítási rendszer megteremtését,  

 az eltérő oktatási igényű csoportok (nemzetiségi, migráns, SNI) nevelését, oktatását,  

 mindemellett nagy hangsúlyt fektetnek az iskolai és iskolán kívüli tehetséggondozásra.  

A TÁMOP 3. prioritás keretében 143 Mrd Ft került elkülönítésre a közoktatási pályázatok 

támogatására.  

A köznevelés tartalmi megújulását kiegészíti a köznevelési intézményeknek az Európai Regi-

onális Fejlesztési Alapból történő infrastrukturális fejlesztése. A TIOP 1. „Az oktatási infrast-

ruktúra fejlesztése” c. prioritása keretében kerül sor az egész életen át tartó tanuláshoz szük-

séges formális, nem-formális, informális oktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtésé-

re. Megtörténik az iskolarendszerű oktatás-nevelés informatikai fejlesztése, a pedagógiai, 

módszertani reformot támogató, és az országos mérés-értékelési rendszerek infrastruktúrájá-

nak, valamint a köznevelés információs rendszereinek a fejlesztése. A támogatások a közne-

velési intézmények jelentős része számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosíta-

nak, hozzájárulva a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. A fenti célokat 

szolgáló konstrukciókra a TIOP 1. prioritás keretében közel 43,4 Mrd Ft-ot került elkülönítés-

re.  

A minőségi oktatás-nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítását, az egészséges 

és korszerű tanulási feltételek megteremtését szolgálja a köznevelési intézmények beruházása-

inak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása a Regionális Operatív Progra-

mokon (ROP) belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozása mellett. A 2007-

2013 között meghirdetett köznevelési intézmény felújítási program keretében lehetővé vált a 

korszerűtlen, lelakott óvoda és iskolaépületek felújítása, korszerűsítése, korszerű nevelési-

oktatási intézmények kialakítása a pedagógiai reformfolyamatoknak megfelelően. A program 

keretében a köznevelési funkciók széles vertikumának támogatására kerül sor, az óvodai fela-

dat-ellátási helyektől kezdve az iskolai (alap- és középfok) intézményegységek támogatásáig, 

beleértve a diákotthonok, kollégiumok és a gyógypedagógiai intézmények fejlesztését is. A 7 

Regionális Operatív Programban összesen mintegy 164,8 Mrd Ft áll rendelkezésre a közneve-

lési intézmények infrastruktúra fejlesztésére. 

 

K-8. következtetés: Az Uniós források meghatározó fejlesztési szerepe miatt a közne-

velési ágazatnak az adott időszak kihívásaira történő reagálási 
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képessége a 2014–20-as időszak operatív programjainak minősé-

gétől is nagymértékben függ.  

2.4  SWOT elemzés  

A korábbi helyzetelemzésben összegeztük a köznevelési rendszer előtt álló főbb kihívásokat 

és a korábbi válaszkísérletek főbb jellemzőit. Ezekkel kapcsolatban a következő következteté-

sek fogalmazhatók meg: 

K-1. következtetés: Az erősödő világgazdasági verseny miatt hazánkban a jövő munkaere-

jének egyre nagyobb részét kell versenyképes tudáshoz és piacképes 

végzettséghez juttatni. 

K-2. következtetés: Az oktatáspolitikai célok fókuszába a legfejlettebb államok (OECD) 

tanulói átlagteljesítményeinek elérését, meghaladását kell állítani. 

K-3. következtetés: Az IKT eszközellátottságot és használatot minden területen bővíteni 

kell, de különösen azon intézményekben, ahol a családi háttér (mun-

kanélküliség, alacsony iskolai végzettség) nem biztosítja az otthoni 

számítógép-használatot. 

K-4. következtetés: A bekövetkező tanulószám csökkenés negatív következményeit – az 

Intézményfenntartó Központ aktív közreműködésével – a jobb feltéte-

leket teremtő, minőségi intézményhálózat megteremtésével, fejleszté-

sével kell ellensúlyozni. 

K-5. következtetés: A működő mérési, értékelési rendszer, a kifejlesztendő központi mi-

nimumkövetelmények, kialakítandó tanfelügyelet, szaktanácsadói 

rendszer és pedagógusminősítés együtt segítse elő az intelligens, és 

eredményes szakmai beavatkozásokat, különösen az alulteljesítő in-

tézmények esetében. 

K-6. következtetés: Az új pedagóguspolitika és alkotóelemei (életpálya, bértábla, tanfelü-

gyelet, szaktanácsadás, új továbbképzési rendszer) hatékonyan ösztö-

nözzék a minőségi munkát, és támogassák a pedagógushivatás szak-

mai megújítását valamint presztízsének növelését. 

K-7. következtetés: A halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű tanulók esélyteremté-

sét a méltányosság elvének és gyakorlatának széleskörű alkalmazásá-

val kell biztosítani. 

K-8. következtetés: Az Uniós források meghatározó fejlesztési szerepe miatt a köznevelési 

ágazatnak az adott időszak kihívásaira történő reagálási képessége a 

2014–20-as időszak operatív programjainak minőségétől is nagymér-

tékben függ. 

Az alábbi SWOT-elemzés összegzi a helyzetelemzésben részletezett erősségek, gyengeségek, 

lehetőségek és veszélyek halmazait. 

 

 

 

Erősségek Lehetőségek 

 Egységes tartalmi szabályozás bevezetése  Az oktatással szembeni gazdasági és társa-



47/103. oldal 

 Az elmúlt években nőtt a felsőfokú végzett-

séggel rendelkezők aránya és az érettségit adó 

szakközépiskolákban tanulók száma. 

 A NEET csoportba tartozók aránya jobb az 

EU átlagánál  

 Nagy hagyományú pedagógusképzési, to-

vábbképzési rendszer.  

 Az óvodai nevelés hagyományai, nemzeti sa-

játosságai, országos alapprogramja 

 Folyamatosan működnek a teljes korosztályo-

kat felmérő hazai és nemzetközi mérés-

értékelési rendszerek  

 A pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszeré-

nek bevezetése, országos tanfelügyeleti rend-

szer kialakítása 

 Intézményi önértékelési rendszer, segítő 

szakmai támogatórendszerek: pedagógiai 

szakszolgálatok és pedagógiai szakmai szol-

gáltatások rendszere 

 A sajátos nevelési igényű tanulók együttneve-

lésének támogatása 

 Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmények tartalmi és eszközfejlesztése 

 A köznevelés megújítása során a nemzetiségi 

nevelés, oktatás megszervezésére, fenntartásá-

ra vonatkozó jogszabályi feltételek kialakítá-

sakor a korábbi értékek megmaradtak  

 A tehetségek felfedezésének és a tehetségsegí-

tésnek évszázados, több szakterületre kiterje-

dő hagyományai vannak.  

 A tehetségek segítéséhez megvan a koncepció, 

a törvényi, jogszabályi és valamennyi finan-

szírozási háttér (Arany János Tehetséggondo-

zó Program, Útravaló, Út a tudományhoz ösz-

töndíj program, Nemzeti Tehetség Program, 

Nemzeti Tehetség Alap). 

 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekekre, tanulókra irányuló pedagógiai 

kezdeményezések, az ilyen célú közép- vagy 

hosszú távú programok - működése, az ezek-

ben felhalmozódott tudás és tapasztalatok. 

 A tanulók 95,2%-a jut számítógéphez, és 

95,6%-a internet-hozzáférési lehetőséghez az 

iskolában. 

 Kötelező nyelvoktatás, széles körű nyelvvá-

lasztási lehetőséggel a középfokú oktatásban 

 Szabályozásban biztosított folytonosság az ál-

talános iskola és a középiskola között 

 Az európai elvárásokkal összhangban lévő, a 

Közös Európai Referenciakereten alapuló sza-

bályozás 

 A két tanítási nyelvű iskolák jó gyakorlatnak 

számítanak nemzetközi viszonylatban is. 

dalmi elvárások felerősödése a fejlesztéspoli-

tikában - Nő a magasan képzettek iránti keres-

let 

 A munkanélküliségi ráta hosszú távú csökke-

nése az iskolai végzettség növekedésével 

 Pedagógusbérek emelkedése - A pedagógus 

életpályamodell bevezetése 

 A Klebelsberg állami felsőoktatási ösztöndíj 

pozitív hatása a hallgatók pedagóguspályára 

vonzására 

 A kötelező óvodai nevelés bevezetése 2014 

szeptemberétől növeli a hátrányos helyzetűek 

esélyeit és az intézményes nevelés-oktatás 

hosszát 

 A kormányzati felzárkóztató (Híd-) progra-

mok és más a 15-19 éves korosztály felzárkó-

zását, iskolázását, munkába állását támogató 

programok segítenek a végzettség nélküli is-

kolaelhagyás csökkentésében 

 A bevezetésre kerülő tanfelügyeleti rendszer 

javítja az oktatás eredményességégét  

 A pedagógus életpálya értékelése hozzájárul a 

pedagógusok szakmai színvonalának és társa-

dalmi elismerésének növekedéséhez 

 Az oktatás fejlesztésére fordítható uniós és 

hazai források bővülése  

 Informatikai fejlesztések integrálása a gyógy-

pedagógiai és az inkluzív nevelési gyakorlatba 

(IKT az inklúzióért, IKT az inklúzióban). 

 Az esélyegyenlőtlenség további csökkentése 

az oktatás folyamatában, szakértői, tanácsadói 

hálózat működése  

 Egységes országos tehetség-felismerés elvei-

nek és gyakorlatának bevezetése  

 Tehetség-nyilvántartó, követő rendszer kiala-

kítása, példaképek állítása  

 A köznevelési, egészségügyi, szociális intéz-

mények, a civil segítő szervezetek, a szak-

szolgálatok között működő hálózat kialakítása 

 A 16–18 éves korban nem iskolázott rétegek 

és a NEET fiatalok számára megtalálni a meg-

felelő képzési kínálatot, amellyel mind a vég-

zettség nélküli iskolaelhagyás aránya, mind a 

fiatalkori munkanélküliség csökkenthető 

 Az egész életen át tartó, önálló tanulásra való 

felkészítés módszereinek széleskörű elterjedé-

se 

 A minőségi testnevelés kritériumrendszerének 

bevezetése 

 A szociális és az állampolgári kompetenciák 

egészségtudatos életvitelhez kapcsolódó ele-

meinek kibővítése és egy újonnan megjelenő 

jövőorientált, egészségtudatos, aktív életviteli 

kompetenciába történő integrálása. 

 Az általános iskolai nyelvtanítás szerepének, 

minőségének erősítése. 
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 A nyelvi csoportokat szintenként, nem osztá-

lyonként kell megszervezni, így évfolyamon-

ként különböző szintű nyelvi csoportok is ki-

alakíthatók, és a diák nyelvtudásának megfele-

lő szintű csoportban tanulhat idegen nyelvet, 

növelve ezzel a nyelvoktatás hatékonyságát. 

Gyengeségek Veszélyek 

 A pedagógustársadalom elöregedett, elnőiese-

dett, a magyar pedagógusbérek alacsonyak 

 Az intézmények tárgyi feltételeinek erősen el-

térő színvonala, kihasználtságuk eltérő, terüle-

tileg sem egységes 

 Óvodai férőhelyek egyenetlen eloszlása illetve 

hiánya 

 A köznevelési rendszer nemzetközi összeha-

sonlításban magas szelektivitása (egyenetlen-

ség, szociális és családi háttér erősen megha-

tározó). 

 A fejlesztések finanszírozásának átláthatatlan-

sága, fenntarthatóságának bizonytalanságai 

 A pedagógus és a gyógypedagógus együttmű-

ködésének beszűkülő lehetőségei  

 A települési és területi nemzetiségi önkor-

mányzatok által átvenni szándékozott közne-

velési intézmények finanszírozása rendezetlen 

 Adatvédelmi és személyiségjogi problémák a 

tehetség életpálya követéssel kapcsolatban 

 A vállalkozói szektor szakképzésben való erő-

teljes szerepvállalásának elmaradása 

 A hátrányos társadalmi-gazdasági hátterű ta-

nulókat nagy arányban oktató, ill., települési 

hátránnyal rendelkező iskolák pedagógusellá-

tottsága rosszabb, ill. az ilyen iskolákban való 

tanítás kevesek számára motiváló
35

.  

 Az idegen nyelvek tanításának hatékonysága 

nehezen értékelhető, mert az elért nyelvi szin-

tek tekintetében igen kevés elemzés áll ren-

delkezésre. 

 Az idegen nyelvi oktatás szabályozásában sze-

replő kimeneti szinteket empirikus adatok rit-

kán támasztják alá, így ezek integrálása meg-

kérdőjelezhető 

 A digitális szövegértés fejlesztése még nem 

eléggé kiemelt része az iskolában átadandó 

tudásnak 

 A nyelvoktatás terén a középfokú iskola nem 

épít az általános iskolában megszerzett tudás-

ra, középfokon a tanulók átlagosan kétharma-

da kezdő vagy alapszinten tanulja azt a nyel-

vet, amelyet már az általános iskolában is ta-

nult. 

 A szakközépiskolák egy részében és a szakis-

kolákban a nyelvoktatás alacsony hatékony-

 Az NFT és a TÁMOP forrás átrendező hatása, 

további hazai fejlesztési források hiánya, 

egyenetlensége 

 A kedvezőtlen demográfiai folyamatok felerő-

södése 

 A természettudományos tárgyakat tanító pe-

dagógusok létszáma csökken 

 A pedagógusképzésre egyre gyengébb telje-

sítményt nyújtó fiatalok jelentkeznek, a pálya 

nem vonzó 

 Nem mindenütt áll rendelkezésre elegendő 

óvodai férőhely 

 A tankötelezettség korhatárának leszállítása 

16 évre növeli a NEET-csoport arányát a 15-

29 évesek körében 

 A tankötelezettség korhatárának leszállítása 

ellenére sem növekszik a felnőttoktatásban és 

a felnőttképzésben részt vevők aránya  

 Nem növekszik kellő mértékben a természet-

tudományos, matematikai és műszaki végzett-

ségűek aránya 

 Nem növekszik a legalább középfokú végzett-

séggel rendelkezők foglalkoztatottságának 

aránya 

 Nem tudunk áttörést elérni a tanulók idegen 

nyelvi és IKT kompetenciáinak fejlesztésében 

 A hátrányos helyzetű gyermekek arányának 

demográfiai növekedése és egyes törvényi 

változások növelhetik a végzettség nélküli is-

kolaelhagyók arányát, a szociális különbsége-

ket. 

 A hátrányos helyzetű településeken a gyere-

kek, különösen a hátrányos helyzetűek óvodai 

és iskolai ellátásának megoldása 

 Az oktatási rendszer erős szelektivitásának 

tartós fennmaradása, további erősödése 

 Szakmapolitikai konszenzus kialakításának 

nehézségei, a szakmai fórumok hiánya 

 Az innovációs kedv és hajlandóság visszaszo-

rulása a rendszerben és a fejlesztési vonatko-

zásokban  

 Az oktatásügy, a szociális szféra, az egészség-

ügy és a civil szervezetek együttműködésének 

nehézségei  

 Az értékelési, mérési rendszer standardjainak, 

stabilitásának hiánya 

                                                 

35 Varga Júlia: A tanárok elosztása a különböző szociokulturális hátterű tanulókat tanító iskolák között, 2009. 
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sággal valósul meg. 

 A szociális és állampolgári kompetencia nem 

tartalmaz olyan konkrét elemeket, amelyi 

alapján mérhető lenne a köznevelési folyamat 

során a tanulók egészségközpontú gondolko-

dásának, attitűdjének változása. 

 A pedagógiai szakmai szolgáltatások hiánya 

gátolja a nemzetiségi nevelés, oktatás minősé-

gének növelését 

 Nemzetiségi pedagógushiány, a nemzetiségi 

tankönyvek, szemléltető eszközök hiánya né-

hány nemzetiség esetében 

 A tehetségek nyomonkövetésének lehetősége 

az iskolarendszer szintjei között nem megfele-

lő 

 A tehetséggondozás a források hiánya miatt 

egyre rosszabb helyzetbe kerülhet. 

 A pedagógusok az IKT eszközök tan-

órai/szaktárgyi felhasználásában nem érzik 

magukat kompetensnek. 

 Az egészséges életvitellel kapcsolatos tanulói 

magatartás, továbbá az ismereti és mozgás-

műveltségi elemek elsajátításának, a fizikai ál-

lapot objektív mérhetősége nem megfelelő. 

A a SWOT-elemzésben feltüntetett oktatáspolitikai kihívásokat kell megválaszolni, az abban 

szereplő erősségek segítségével. Ezeket a válaszokat a célrendszer és az azt leképező célfa 

foglalja össze. Ezt követően a stratégia kibontja a részcélokat, szakmai magyarázatot és indi-

kátorokat rendel hozzájuk. 

2.5 Célrendszer 

2.5.1 Jövőkép, általános cél 

A következő évek oktatásfejlesztési célja egy minőségi és méltányos, az állam által garantált 

közszolgálatként megvalósuló köznevelési rendszer kialakítása, amely az európai és globális 

társadalmi és gazdasági térben sikeresen alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munka-

erőpiacon/felsőoktatásban/egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre.  

2.5.1.1 A minden gyermek, tanuló optimális fejlődését biztosítani képes, minőségi, fenntartható és 

hatékony köznevelés 

A nevelés-oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának növelése mint cél a 

köznevelés minden szereplője számára szükségletként jeleníti meg, hogy megvalósuljon a 

nevelés-oktatás szereplői – kiemelten a közszolgálatot igénybe vevő gyermekek, tanulók és 

szülők, továbbá a közszolgálat ellátására és fejlesztésére kötelezett vagy azt vállaló ágazati és 

fenntartói szintű irányítók – számára megalapozott tanulói teljesítménymérési és intézményér-

tékelési információk kialakítása, visszacsatolása, az oktatásfejlesztés támogatása, valamint 

rendszerek fejlesztése a köznevelésben. A cél olyan intézményi kultúra kialakítása, amelyben 

az intézmény és a benne dolgozó pedagógusok és vezetők önreflexivitása, a kívülről kapott 

jelzések és értékelési eredmények értelmezése segíti a folyamatos tanulást, fejlődést, problé-

maérzékenységet és motivációt a hatékony problémamegoldásra. Közvetlen szükségletként 

jelentkezik minden szereplő számára a fent vázolt rendszer működtetéséhez szükséges szak-

mai kapacitások, standardok, eljárásrendek létrehozása és a szükséges tudás közvetítése, ki-

emelten ide értve a magyar köznevelésben hiányzó külső szakmai támogató-ellenőrző rend-

szer valamint az új pedagógus előmeneteli rendszerhez tartozó pedagógus minősítési rendszer 

kritériumainak és eljárásrendjének egységes fejlesztését. 
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Különösen fontos cél a köznevelés finanszírozhatóságának biztosítása, ennek érdekében nem-

zetközi és korábbi hazai jó gyakorlatokon alapuló modell és rendszer kidolgozása, kipróbálá-

sa, a finanszírozás hatékonyságáról folyamatos visszajelzések gyűjtése, a rendszer javítása. 

Fontos cél továbbá a köznevelési és kulturális terület közösen kidolgozott együttműködésének 

erősítése. 

2.5.1.2 Minden gyermek, tanuló sikeres felnőtté válásának feltételeit elősegítő, méltányos köznevelés 

A mai magyar iskola előtti nevelésre és az iskolarendszerre jellemző korai szelekciós hatást 

kiváltó mechanizmusok ellenében rendszerszintű intézkedések szükségek, amelyek a közne-

velés minden fontos elemére egyszerre hatnak (gyermekek, tanulók, pedagógusok, intézmé-

nyek, fenntartók, finanszírozási rendszer). Cél az, hogy a méltányosság a köznevelés minősé-

gének és eredményességének horizontális, átfogó szempontjává váljon. 

A fenti általános célok elérése érdekében, a magyar köznevelési rendszer erősségei és az Uni-

ós fejlesztési források segítségével megválaszolásra kerülnek a főbb kihívások a célfa alábbi 

logikai rendjében: 

 

2.5.2 Specifikus célok 

2.5.2.1 Köznevelési rendszer ágazati és fenntartói irányításához kapcsolódó fejlesztések támogatása: 

kiépül az alulteljesítő iskolák leválogatását és az intelligens beavatkozást szolgáló  rendszer 

Ezen célkitűzés fordulatot jelent az 1990 és 2010 közötti oktatáasfejlesztéshez képest. Szakít-

va a szigetszerű innováció és következmény nélküli mérés-értékelés több évtizedes gyakorla-

tával, a cél a köznevelés mint közszolgálat szakmai elszámoltathatóságának biztosítása, vala-

mint a központi és helyi oktatásirányítás tevékenységének támogatása. További cél az egysé-

ges intézményi minőségstandardon alapuló, nevelési, oktatási intézmények által meghatáro-

zott helyi célokhoz köthető ágazati célrendszer és minőségpolitika kialakítása. A pedagógiai 

munka értékének megmutatása, a pedagógusok társadalmi megbecsültségének erősítése és a 

szakmai színvonal biztosítása egyaránt megkívánja, hogy a pedagógusok munkája transzpa-

rens legyen. Ugyanilyen fontos a gyermekek és tanulók fejlődésének nyomon követése, 

melyhez az infokommunikációs eszközök és alkalmazások szintén nélkülözhetetlen segítséget 

jelentenek.  

A tanügyigazgatás új állami intézményrendszerének felállásával soha nem látott lehetőség 

nyílt az azonosított problémák kezelésére és az intelligens beavatkozások végigvitelére: 

 a fejlett köznevelési adatszolgáltató és elemző rendszerek naprakész információval 

szolgálnak minden szakmai részletkérdésben, 
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 a tanfelügyelet elindult vezetői, pedagógusi és intézményértékelő munkája pontosít-

hatja a szükséges beavatkozásokat, 

 az állami szakmai szolgáltatások felálló rendszere valamint a pedagógus-

továbbképzések hathatós szakmai támogatást adhatnak a kiválasztott intézményekben 

elinduló átalakításoknak. 

A jelenlegi jogszabályi keretek az intelligens beavatkozás következő fajtáit teszik lehetővé a 

minimumkövetelményeket tartósan nem teljesítő intézmények esetében:
36

 

Intézményen belül: 

 meglévő feladatellátás szakmai feljavítása, feladat kifuttatása, új feladat fokozatos felfejlesztése, új fe-

ladat azonnali hozzárendelése,  feladat elvonása, belső feladatátrendezés telephely megszüntetésével. 

Több intézményt érintő nűveletek: 

 intézmény megszűnése jogutóddal ezen belül intézmények egysítése beolvadással vagy intézménnyek 

egyesítése összeolvadással 

 intézmény által ellátott feladat szétválasztása amely lehet különválás vagy kiválás 

 intézmény létrehozása 

Az intézményi pedagógiai-szakmai megújulást illetően és a pedagógusok továbbképzéséhez 

kapcsolódóan jótékony hatást fejt ki olyan tudáscentrumok létrehozása, amelyek központjai 

lehetnek a jó gyakorlatok terjesztésének, és előmozdítják a módszertani megújulást. Az OER 

(Open Educational Resources) szellemiségében a tudás ingyenes terjesztését szolgálják a sza-

badon hozzáférhető oktatási források, melyek a jó gyakorlatok megosztását és terjesztését 

segítik elő.  

Cél, hogy a fejlett innformációs rendszereket integrálva létrejöjjön egy köznevelési komplex 

indikátorrendszer, melynek elemzése megalapozza az oktatáspolitikai döntéseket. Az info-

kommunikációs eszközrendszerének alkalmazása hozzájárul a köznevelés hatékonyabbá téte-

léhez. További cél olyan értelmező eszközök, illetve az információk felhasználását a műkö-

désbe és a döntéshozatal minden szintjébe becsatornázó eljárások és eszközök fejlesztése, ami 

biztosítja az előállított információk értelmezését és felhasználását az adott célcsoport körében 

(szakmapolitika, irányítás különböző szintjei, intézmények, pedagógusok, szülők). 

Mérföldkövek: 

 2014 végére elkészül az integrált köznevelési indikátorrendszer 

 2015 végére azonosításra kerül a szakmai értelemben legkockázatosabb intézmények 

listája és elkészülnek a beavatkozási tervek 

 2017 végére a legkockázatosabb 100 intézményben elindulnak a beavatkozások 

 2019 végére megszűnik a központi beavatkozás az érintett intézményekben 

 2020-re a komplex indikátorok (különösen a kompetenciamérési eredmények) szerint 

az érintett intézmények tanulói elérik a nemzeti minimumkövetelményeket  

2.5.2.2 A tartalmi szabályozókban szereplő követelmények megvalósítása: tartalmi modernizáció és 

minimumkövetelmények bevezetése 

A 2012 tavaszán elfogadott új Nemzeti alaptanterv (NAT) a köznevelés feladatát a műveltség 

közvetítésében, a tanuláshoz és a munkához szükséges készségek, képességek, ismeretek, 

attitűdök együttes fejlesztésében, a nemzeti és társadalmi összetartozás megerősítésében jelöli 

meg. Ennek eredményeként az állami közszolgálati garancia kiterjesztette a köznevelési rend-

szerben feldolgozandó tartalmakra is, hogy növelje a tanuláshoz való egyenlő hozzáférés esé-

                                                 
36

 Köznevelési feladatellátás fejlesztés: Műveletek a feladatellátási helyekkel és a feladatellátással. Kézirat, 

Oktatási Hivatal Projektigazgatóság, Budapest 2013. 
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lyeit, a méltányosság, hatékonyság és esélyteremtés érdekében. A NAT-ban foglalt pedagógia 

elvek, nevelési célok, fejlesztési feladatok, kulcskompetenciák és műveltségi tartalmak egyes 

nevelési-oktatási szakaszokon történő érvényesülését a 2013-ban megjelent kerettantervek 

teszik a gyakorlat számára adaptálhatóvá. 

Ezzel párhuzamosan a Magyar Képesítési Keretrendszer kidolgozásával egyrészt létrejönnek 

az Európai Képesítési Keretrendszernek (EKKR) való megfelelés feltételei, másrészt további 

cél, hogy a létrejött keretrendszer a fejlett európai köznevelési rendszerekhez hasonlóan Ma-

gyarországon is támogassa a nem az informális és nonformális tanulást, továbbáegyfajta me-

taszabályozóként támogassa a tartalmi szabályozókban szereplő követelmények kialakítását. 

Ennek fontos részcélja, hogy a köznevelés minden szintjén megjelenjenek és érvényesüljenek 

a követelmények, standardok, melyek egységesítik a tartalmi, módszertani elvárásokat. Cél-

juk, hogy világos, mindenki számára érthető elvárások fogalmazódjanak meg, konszenzus 

alakuljon ki a tanítási gyakorlat és az értékelés között. Emellett összehasonlíthatóvá tegye az 

iskolai minősítéseket; továbbá visszajelzést adjon a meghatározott tantervi területeken a tanu-

lók felkészültéségéről (elszámoltathatóság).  

E fejlesztési terület legsürgősebb feladata az elfogadott új tantervi-tartalmi szabályozóknak 

megfelelő  standard-alapú értékelés rendszer kidolgozás. Amely a tantervi célokból és az el-

várt teljesítményből indul ki, de nem áll meg a minimumszint meghatározásánál, hanem a 

kritériumok hierarchiába rendezésével teljesítményszinteket állapít meg, és minőségi skálát 

rendel hozzájuk. A standardok meghatározása az egész életen át tartó tanulás szempontjait 

érvényesítő kulcstantárgyakban (magyar, matematika) kezdődik meg, a NAT 2012, az új ke-

rettantervek fejlesztési céljai, várt eredményei valamint a hazai kompetenciavizsgálatok ké-

pességszintjei alapján. A fejlesztési folyamat további feladata az új tantervi-tartalmi szabályo-

zóknak megfelelő taneszközök fejlesztése, bevezetése és elterjesztése. A tankönyveknek kor-

szerű, tanulóközpontú oktatási paradigmára kell épülniük és az európai trendeknek megfelelő-

en kompetenciák fejlesztésére kell irányulniuk. A fejlesztés során azt kell szem előtt tartani, 

hogy egy korszerű tankönyv ma már nem csupán egyetlen könyv, hanem egy fejlesztő esz-

közrendszer, ami feladatlapokat, kompetenciafejlesztő és értékelő eszközöket, valamint tanári 

segédletet is tartalmaz. Továbbá figyelembe kell venni az élet minden területén megjelenő 

technológiai forradalom hatásait: a szinte mindenhová elérő világháló kiépülését, az eszközök 

miniaturizálását és a processzorok teljesítményének növekedését valamint a mobil technoló-

gia nagyarányú terjedését jelenti. Ezek függvényében a tankönyvek, taneszközök fejlesztése, 

kipróbálása komoly innovációs tevékenységként jelenik meg.  

A pedagógiai módszertani kultúra IKT eszközökkel történő megújítása révén a tanulók és a 

pedagógusok körében is fejlődik a digitális írástudás, valamint javul a tanulási folyamat haté-

konysága. A NAT-ban meghatározott fejlesztési célok elérése érdekében szükséges a közne-

velés folyamatának IKT alapúvá szervezése és a szükséges infrastrukturális és humán feltéte-

lek biztosítása. Annak érdekében, hogy a szükséges, és NAT-ban előírt digitális készségek 

átadásra kerüljenek, elengedhetetlenül szükséges a tantárgyközi fejlesztési lehetőségek minél 

szélesebb körű kiaknázása és a tantárgyak IKT alapú oktatásának megalapozása. Továbbá ki 

kell alakítani az intézmények és az egyes kulcstantárgyak IKT alapú rendszeres, külső 

sztenderre épülő mérés-értékelési rendszerét, amely képes támogatni az oktatás tartalmának 

fejlesztését, a pedagógusok módszertani kultúrájának javítását továbbá az intézményi minő-

ségfejlesztést és a külső intézmény értékelési folyamatot. 

Cél a szaktanácsadói hálózat és a szakmai szolgáltatói, szakszolgálati hálózat együttműködé-

sének, szakmai munkájának folyamatos monitorozása, hatásainak és eredményességének 

vizsgálata, az információk alapján a rendszerek fejlesztése.  
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Továbbra is fontos feladatot jelent – a gazdaság elvárásainak figyelembe vételével – a szak-

matanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztését segítő programok és a szakképzés fejlesz-

tésének támogatása. A tehetséges fiatalok képességeinek kibontakoztatása és társadalmi hasz-

nosulása: a tehetséges fiatalok megtalálása, a tehetség jellegének és szintjének megfelelő fo-

lyamatos segítség a tehetség kibontakoztatásában, a tehetség hasznosulásának elősegítése. A 

tanulási-tanítási folyamat az intézményi kereteken túlmutatóan kiterjeszthető olyan tudáscent-

rumok által működtetett online tanulási környezetekre, ahol megvalósulhat a hálózati tanulás 

és a 21. századi készségek fejlesztése. 

Mérföldkövek: 

 2014 végére elkészül az alsó középfok kulcstantárgyainak és a mérhető tantárgyközi 

kompetenciák standard alapú értékelési rendszere.  

 2017 végére az új taneszközök és tartalomhordozók már az új tartalmi szabályozás 

szerint épülnek fel, beleértve a követelménystandardok rendszerét.  

 2020 ra elkészülnek felső középfok kulcstantárgyai standardjai és kipróbálásra kerül-

nek az ezek  mérésére alkalmas feladatsorok elektonikus platformon.  

2.5.2.3 A pedagógus hivatás vonzóbbá tétele: az életpálya beválásának monitorozása és újabb 

erőforrások folyamatos befektetése 

Szükség van a bevezetett elemek hatásainak folyamatos monitorozására, hatásvizsgálatok 

készítésére, és ezek eredményei alapján a rendszer folyamatos korrekciójára. A rendszer javí-

tásában számítani lehet a pedagógusok aktív, és egyre erőteljesebb közreműködésére is. A 

magyar köznevelés eredményessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a pedagógushiva-

tást a legrátermettebb, legtehetségesebb emberek válasszák, a már gyakorló eredményes pe-

dagógusok pedig pályán maradjanak. A pedagóguspályának tehát nemcsak a kezdeti perió-

dusban, de a pályaív teljességében, hosszútávon vonzó alternatívát kell nyújtania a munka-

erőpiac egyéb lehetőségeivel, kihívásaival szemben. A pedagóguspálya hosszú távú vonzere-

jét a fizetés versenyképességén túl több további, nem anyagi jellegű tényező is befolyásolja. 

Ilyen az állás biztonsága, a rugalmas munkaidő, a pályaív és a pályával járó lehetőségek, az 

érdeklődésnek megfelelő, önkiteljesítő munka, valamint a munkahelyi légkör és környezet
37

. 

A legjobb pedagógusok pályán tartása érdekében nem elég a magas szintű pedagógusképzés, 

hanem ugyanolyan fontos folyamatos szakmai támogatást és korszerű pedagógus-

továbbképzéseket nyújtani számukra. Ennek a módszertani képzéseken felül része kell, hogy 

legyen a személyiségfejlesztésre irányuló, a kiégést megelőző, vagy kezelő továbbképzés is. 

Az előmeneteli rendszer fokozatainak teljesíthetősége érdekében a pedagógus-továbbképzési 

rendszer korszerűsítése, a szaktanácsadói rendszer folyamatos fejlesztése. A mesterségbeli 

tudás fejlesztése érdekében változatos képzések akkreditálása, melyek teljesíthetők tanfolyami 

(tréning jellegű) formában, távoktatási formában, kevert formában, moduláris formában, fo-

lyamatba ágyazott képzés formájában. A pedagógusképzés formális keretein túlmenően elen-

gedhetetlen a nem formális tanulás lehetőségeinek megteremtése a pedagógusok számára. 

Mérföldkövek: 

 2015 végére kialakul a pedagógus-továbbképzések mindenki számára mindenhol elér-

hető kínálata 

 2015 végére elkészül az életpálya-modell köztes értékelése és a továbbfejlesztési ja-

vaslatok 

                                                 

37  Teachers Matter (2005): Teachers matter. Attracting, developing and retaining effective teachers. Paris. 

OECD-Education Committee. 
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 2014-től 2020-ig felmenő rendszerben minden évben megtörténik az életpálya rend-

szerhez kapcsolódó nemzeti erőforrás-részletek befektetése. 

2.5.2.4 A köznevelési rendszer esélyteremtő, felzárkózást támogató tehetségsegítő szerepének erősítése: 

kiépül a felzárkóztatás komplex rendszere 

A következő években még romló iskolai és teljesítménymutatók megfordítása és egy felzár-

kózási pálya megnyitása azt követeli meg, hogy a felzárkóztatás teljes hazai intézményrend-

szere egy komplex részstratégiává álljon össze. E részstratégia kiemelt támogatást igényel a 

2014–2020-as időszakban. E részstratégia alapelemeinek egy része már felállt a 2010-től elin-

dult fejlesztések során: az óvodáztatás kiterjesztése valamint a hátrányos és halmozottan hát-

rányos helyzetű tanulók korai azonosítása már hatással van. A végzettség nélküli iskolaelha-

gyás ellenében hat a differenciálás, az egyéni tanulási utak kialakítása, amit nagymértékben 

támogathat a tartalmi modernizáció és az infokommunikációs alkalmazások. Cél a végzettség 

nélküli iskolaelhagyás jelzőrendszerének bevezetése és országos működtetése, erre épülve a 

végzettség nélküli iskolaelhagyást megakadályozó intézkedések kidolgozását és végrehajtását 

szolgáló mechanizmusok kiépítése és működtetése (az országos, helyi irányítási és intéz-

ményvezetési szintek együttműködésével). A végzettség nélküli iskolaelhagyás problémájá-

nak kezelésére is önálló részstratégia készül.  

A felzárkóztatás egyik legfontosabb új eszköze az állami intézményfenntartó  intelligens be-

avatkozása, amely kapacitás- vagy minőségproblémákból kiindulva új képzési szerkezetet, 

tartalmakat és környezetet teremt a jobb oktatási minőséget érdemlő hátrányos helyzetek szá-

mára.  

Mérföldkövek: 

 2014. II. félévében elfogadást nyer a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia 

 2014 szeptemberétől már működik az iskolai kudarc és végzettség nélküli iskolaelha-

gyás szempontjából legkockázatosabb tanulók azonosító rendszere 

 2017 végére kialakulnak a kmplex felzárkóztatás tantárgyi és tantárgyközi kompeten-

ciáit feldolgozó programcsomagok 

2.6 Beavatkozások 

Célok és beavatkozások kapcsolódása: 

Köznevelési rendszer ágazati és fenntartói irányításához kapcsolódó fejlesztések támogatása: 

kiépül az alulteljesítő iskolák leválogatását és az intelligens beavatkozást szolgáló  rendszer 

 Tényeken alapuló szakpolitika és gyakorlat révén fenntartható, szakmailag hatékony 

köznevelés és ágazatirányítás fejlesztése 

 A köznevelési ágazat teljes standard irányítási, ellenőrzési, értékelési rendszerének ki-

alakítása 

 A pedagógiai szakmai szolgáltatások és a pedagógiai szakszolgálatok által nyújtott 

szolgáltatások egységesítése, színvonalának emelése 

A tartalmi szabályozókban szereplő követelmények megvalósítása: tartalmi modernizáció és 

minimumkövetelmények bevezetése  

 A tanulói ismeretek és attitűdök szintjének emelése, fejlesztése 

 A pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztése összhangban az új 

tantervi-tartalmi szabályozókban megjelenő követelményekkel 
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 Az új tantervi-tartalmi szabályozóknak megfelelő tanulási környezet és taneszközök 

fejlesztése, bevezetése, elterjesztése 

 A pedagógiai kreativitás és újítás, valamint a tehetség támogatása a köznevelés min-

den szintjén 

A pedagógus hivatás vonzóbbá tétele: az életpálya beválásának monitorozása és újabb erő-

források folyamatos befektetése  

 A pedagógusképzés folyamatos hozzáigazítása a megújuló köznevelési rendszer és a 

társadalom igényeihez (például az idegen nyelven való oktatás képességének megte-

remtése, és az IKT-eszközökkel való oktatás képességének megteremtése). 

 A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének biztosítása 

A köznevelési rendszer esélyteremtő, felzárkózást támogató tehetségsegítő szerepének erősíté-

se: kiépül a felzárkóztatás komplex rendszere 

 A végzettség nélküli iskolaelhagyás arányának csökkentése 

 A nyitottságra ösztönző nevelés támogatása 

 A nemzetiségi nevelés-oktatás szakmai támogatása 

2.6.1 Tényeken alapuló szakpolitika és gyakorlat révén fenntartható, szakmailag hatékony 

köznevelés és ágazatirányítás fejlesztése 

A beavatkozás az alábbi hazai problémák megoldására irányul 

A tényekre alapozott oktatáspolitika hangsúlyos szerepet kapott a nemzetközi szakpolitikai 

diskurzusban. Az OECD 2003-ban önálló programot indított el e témában, s a „tényeken ala-

puló oktatáspolitika-kutatás” (Evidence based Policy Research in Education) elnevezésű 

program eredményeit tanulmánykötet összegzi. Az oktatás eredményességének és minőségé-

nek jobbítását célzó modern oktatáspolitikának döntően azért van szüksége kutatásra, hogy el 

tudja dönteni, érdemes-e valamilyen beavatkozást elvégezni vagy sem (azaz a beavatkozás 

nyomán valóban létrejön-e a kívánt javulás). Ehhez gyakran van szükség oksági összefüggé-

sek megállapítására. Ezért növelni szükséges az olyan kutatások számát, amelyek egy-egy 

beavatkozásról nagy biztonsággal meg tudják mondani azt, hogy annak eredményeképpen a 

dolgok jobbak lesznek. A PISA vizsgálatok ugyancsak előtérbe helyezték a standardizált mé-

rések eredményeire alapozott elemzések alkalmazását és alkalmazhatóságát az oktatáspoliti-

kai döntések során. Szükség van a folyamatosan végrehajtott hazai és nemzetközi mérések 

eredményeinek elemzésére, feldolgozására, az ágazati irányításban való hasznosítására. 

Az uniós fejlesztéseknek kialakult az értékelési rendszere, azonban az nem terjed ki a hatás-

vizsgálatokra. A kimeneti értékelésén túl szükséges a fejlesztések eredményeinek hatásvizsgá-

lata. Szükséges a hatásvizsgálatok eredményeinek a fejlesztések tervezésébe történő vissza-

csatolása a fenntartható és hatékony köznevelési rendszer fejlesztésére. 

A Köznevelés Információs Rendszere (továbbiakban: KIR) hatósági és szakmai tevékenysé-

geket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, adatállományok, dokumentációk adatbázisa, va-

lamint országos statisztikai és jogosultság alapú adatszolgáltatási rendszer. A KIR szakmai 

rendszerekből, azokat kiszolgáló, támogató segédprogramokból és alrendszerekből áll, teljes 

körű szolgáltatásokat nyújt az ágazat valamennyi szereplője részére. Fejlesztése az alábbi 

problémák miatt kiemelkedően fontos: 

 A KIR belső strukturális problémái és az egyéb meglévő és jelenleg fejlesztés alatt ál-

ló informatikai szakrendszerek egymáshoz illesztése, a redundanciák megszüntetése, 

továbbá az informatikai technológiák rohamos fejlődése miatt az egész ágazati köz-
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ponti informatikai rendszer cseréjére lesz szükség 2014 és 2020 között. Adott az integ-

rált rendszer kiépítésének lehetősége.  

 A köznevelés új rendszeréből következő informatikai fejlesztések szükségessége. 

 Egységes, ágazati standard irányítási rendszer kialakításának szükségessége, egységes 

ágazati monitoring rendszer kidolgozásával az integrált rendszer részeként. 

 Ágazati irányítási rendszer operatív döntéshozatali struktúrájának naprakész adatokkal 

történő támogatásának igénye. Ezek csak egységes integrált informatikai rendszerrel 

biztosíthatóak. 

A KIR alrendszereiben teljes körű, naprakész, valid és a döntési mechanizmust is kiszolgáló 

adatok hiánya akadályozza a döntéshozatali mechanizmus szakszerű, a szakpolitikai és társa-

dalmi elvárásoknak megfelelő működését. Ilyenek például: 

 Az intézményi adatszolgáltatás nem teljes körű.  

 Nincs a köznevelési intézmények 100%-ában kötelező előírás szerinti és egységes 

IAR, amely online kapcsolattal lenne összekötött a KIR alrendszereivel. 

 A KIR OSAP nem megfelelő bontásban gyűjti az intézményi adatokat, ezáltal az ob-

jektív tervezést gátolja. 

A KIR tanulói teljesítményméréshez kapcsolódó alrendszerei nem követik a teljesítménymé-

rési rendszer tartalmi, módszertani fejlődését. 

A köznevelési rendszerben a rendelkezésre álló adatállomány mennyisége óriási, ám az ada-

tok strukturáltsága a tervezési, fejlesztési igények támogatásához nem megfelelő, ugyanakkor 

a szóban forgó igények is folyamatosan változnak. 

Bár van pedagógus-továbbképzési nyilvántartó rendszer, de a jelenleg működő rendszer nem 

áttekinthető sem az oktatásirányítás, sem a pedagógusok számára, így nem alkalmas a ténye-

ken alapuló döntéshozatal megalapozására a pedagógus-továbbképzési rendszer folyamatos 

fejlesztésével kapcsolatban. 

A pedagógus életpályamodell bevezetése szükségessé teszi egy, az egyes pedagógusokra vo-

natkozó naprakész nyilvántartó rendszer létrehozását és az igényekhez igazodó folyamatos 

fejlesztését, mert jelenleg nem létezik olyan átfogó nyilvántartó rendszer, amely a pedagógu-

sok szakmai tevékenységeiről szóló információk teljes körű gyűjtésére alkalmas volna az in-

tegrált rendszer részeként. 

A beavatkozás az alábbi átfogó és specifikus célokon alapul 

 Minőségi, fenntartható és szakmailag hatékony köznevelés. 

 A köznevelési rendszer ágazati és intézményi irányításához kapcsolódó fejlesztések 

támogatása. 

A beavatkozás a következő hazai stratégiai dokumentumok céljaihoz járul hozzá 

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

 „Jó állam” koncepció (KIM) 

 Széll Kálmán terv 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

 110/2012. Korm. rendelet 

A beavatkozás tartalmának leírása 

A beavatkozás konkrét céljai: 

 Ágazati és fenntartói szintű irányítási folyamatok feltárása, feladatkataszter kidolgozá-

sa, hatáskörök és felelősségi körök kialakítása. 
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 A köznevelési rendszer ágazati, fenntartói és intézményi irányításához kapcsolódó fej-

lesztéseinek támogatása. 

 Az ágazati irányítási tevékenység a társadalmi, gazdasági elvárásoknak megfelelően 

folyjon, figyelemmel a területi egyenlőtlenségek kezelésére. 

 Folyamatos adatgyűjtés, beleértve az ahhoz szükséges technikai háttér biztosítását, fej-

lesztését is, például: a meglévő informatikai szakrendszerek (KIR) fejlesztése, -a fel-

merülő új igényeknek megfelelő rendszerelemek – pedagógus-továbbképzési nyilván-

tartó rendszer, a pedagógusok minősítését támogató, szakmai fejlődését nyomkövető 

rendszer fejlesztése. 

 A köznevelési rendszer működését széles körűen leíró pontos adatok, mutatók napra-

kész rendelkezésre állása érdekében a KIR 2.0 folyamatos fejlesztése. A tanulási fo-

lyamatba ágyazott mérés-értékelési adatok átjárhatóságának megteremtése a különbö-

ző rendszerek között, annak érdekében, hogy a központi rendszer számára tényadat-

ként ezek elérhetővé váljanak. 

 Meg kell teremteni a (digitális) pedagógiai eszközök (információ hordozók, mérőesz-

közök, követelmények stb.) egyedi azonosíthatóságát, nyomonkövethetőségét és ösz-

szekapcsolhatóságát a tanulási folyamatban. 

 A szakpolitikai döntéshozatalt támogató kutatási-elemzési tevékenységek folyamatai-

nak szabályozása és minőségbiztosítása. A szakpolitikát támogató tudásmegosztás és 

tudásmenedzsment folyamatok azonosítása, szabályozása, minőségbiztosítása 

 Célcsoport-specifikus elemzések készítése, átadása az ágazati irányítás szereplőinek a 

tudásmegosztás és tudásmenedzsment korszerű eszközeivel (technológiáival támoga-

tott felületének kidolgozása, a meglévők továbbfejlesztése) 

 A nemzetközi és hazai kutatási-elemzési tevékenységekből származó információk 

alapján a köznevelési ágazat irányítási struktúrájának továbbfejlesztése a fenntartható-

ság, méltányosság, magas szakmai minőség, finanszírozhatóság szempontjainak figye-

lembe vételével. A kialakult finanszírozási rendszer finomhangolása a rendszer műkö-

déséről kapott visszacsatolási eredmények felhasználásával. 

 A köznevelés komplex indikátorrendszerének fejlesztése annak érdekében, hogy az 

indikátorok elemzése nagy biztonsággal megalapozza az oktatáspolitikai döntéseket. 

 Intézmény működtetési és fenntartási minimális elvárás- és indikátorrendszer kialakí-

tása, valamint ehhez kapcsolódó monitoring eljárás kidolgozása az egyes intézmények 

minősítéséhez és a fejlesztési célok intézményi szintű automatizált megállapításának 

támogatásához. 

 További cél a döntéshozatal minden szintjébe becsatornázható eljárások és eszközök 

fejlesztése, amelyek biztosítják az előállított információk értelmezését és felhasználá-

sát az adott célcsoport körében. 

A beavatkozás eszközei 

A köznevelési rendszer információigényének feltárása, az információmenedzsment rendszer 

működésének megalapozása kutatásokon keresztül és a mindennapi gyakorlat alapján. 

A háttérintézményi kapacitás összehangolt fejlesztése annak érdekében, hogy: 

 az elemzések eredményei a különböző célcsoportok számára is értelmezhetőek legye-

nek, 

 a kutató-fejlesztők és a szakpolitikusok közötti kommunikáció  biztosított legyen, 

 megfelelő képzettségű és számú szakértő, elemző és tanácsadó álljon rendelkezésre, 

 a kutatók a nemzetközi tudásmegosztásba is be tudjanak csatlakozni a köznevelési 

rendszer hatékonysága és eredményessége növekedjen. 
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A szakpolitikai döntéshozatalt támogató kutatási-elemzési tevékenységek folyamatainak sza-

bályozása és minőségbiztosítása. A szakpolitikát támogató tudásmegosztás és tudásmenedzs-

ment folyamatok azonosítása, szabályozása, minőségbiztosítása. 

Szükség van olyan általános, a szakmai testületek által elfogadott kutatási és fejlesztési stan-

dardok és protokollok megfogalmazására, illetve folyamatos fejlesztésére is, amelyeket az 

oktatáskutatási és az oktatásfejlesztési programok tervezése során figyelembe lehet venni; 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a kutatási, fejlesztési és megújulási folyamatok, illetve fej-

lesztési beavatkozások hatásainak az értékelését szolgáló indikátorok fejlesztésére, és ezen 

indikátorok beépítésére az oktatási információs rendszerekbe; 

Szükség van olyan információs rendszerek fejlesztésére, amelyek lehetővé teszik az oktatási 

megújulási adatok kezelését, értékelését, ezek azonban nem lehetnek elszigetelt rendszerek. A 

nemzetközi és hazai kutatási-elemzési tevékenységekből származó információk alapján az 

oktatási ágazat irányítási struktúrájának továbbfejlesztése a fenntarthatóság, méltányosság, 

magas szakmai minőség, finanszírozhatóság szempontjainak figyelembe vételével.  

A kutatások és fejlesztések esetében külön figyelmet kell szentelni annak, hogy a minőség 

garantálására való törekvés összhangban maradjon a gyakorlat szükségleteinek való megfele-

lés igényével. Arra kell törekedni, hogy azokat, akik a kutatások eredményeit a gyakorlatban 

használják, minél gyakrabban bevonják nem csak a kutatások megtervezésébe és megvalósítá-

sába, hanem azok eredményeinek az értékelésébe is. Ennek érdekében – sok más mellett – a 

jelenleginél jóval nagyobb mértékben kell támogatni az akciókutatásokat. Olyan mérőeszközt 

kell létrehozni, ami vizsgálja, hogy a kutatás beépülésének rövid, közép és hosszú távon mi-

lyen hatásai vannak. Fontos vizsgálni továbbá, hogy az eredményeket felhasználó résztvevők 

(intézmények, pedagógusok, gyermekek, tanulók) hogyan tudják adaptálni a saját viszony-

rendszerükben, mennyire sikerült a „laboratóriumi körülmények” között meghatározott ered-

ményeket megvalósítani.  

A célcsoport-specifikus elemzések eredményei megjelenítése a tudásmegosztás és tudásme-

nedzsment korszerű eszközeivel, technológiáival. Az előzőek szerinti megjelenítést támogató 

felületek fejlesztése, a meglévők továbbfejlesztése különös tekintettel a nemzetközi megjele-

nésre. 

A 2007–2013 évek fejlesztéseinek keretében létrejövő tartalmi, módszertani változások köve-

tése, a csatlakozó informatikai rendszerek továbbfejlesztése, integrálása, egységesítése a vál-

tozásoknak, az új köznevelés fejlesztési igényeknek és ágazatirányítási rendszernek megfele-

lően: 

 KIR továbbfejlesztése, átalakítása a megújult igényeknek megfelelően, hogy képes le-

gyen támogatni a fenntartói és szakmapolitikai döntéseket, naprakész, megfelelően 

strukturált, elemezhető információ tartalommal; 

 Intézményi adminisztrációs rendszer fejlesztése, VLE
38

 adatkapcsolati lehetőség meg-

teremtésével; 

 Köznevelési vezetői információs rendszer fejlesztése; 

 Köznevelés komplex indikátorrendszerének kezelésére alkalmas informatikai fejlesz-

tés;  

 A gyermek és tanulói teljesítménymérési rendszer változásainak követése a csatlakozó 

informatikai rendszerek megújításával, a tanulói teljesítménymérési rendszer további 

fejlesztéseinek informatikai támogatása; 

                                                 
38

 Virtual Learning Environmanet: virtuális tanulási környezet 
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 A külső sztenderden alapuló országos mérések (érettségi, OKM stb.) elektronikus le-

bonyolítási rendszerének kialakítása; 

 Új tanulmányi versenyadminisztrációs szoftver kifejlesztése az OKTV-k és más, az 

oktatásért felelős miniszter támogatásával folyó versenyek működtetésére. 

Az új, integrált fejlesztések informatikai támogatása, az új rendszerek működésének folyama-

tos monitoringja, felülvizsgálata, fejlesztési visszacsatolása. 

A beavatkozás célcsoportjának leírása 

 szakminisztériumi szintű döntéshozók, döntéseket előkészítők 

 helyi oktatásirányítás szereplői (KLIK, önkormányzati, egyházi, gazdasági, magán és 

non-profit fenntartók) 

 kutatók-elemzők, szakértők, háttérintézmények 

 köznevelési intézmények vezetői, pedagógusai 

2.6.2 A köznevelési ágazat teljes standard irányítási, ellenőrzési, értékelési rendszerének 

kialakítása 

Beavatkozás az alábbi hazai problémák megoldására irányul 

A munkaerő-piaci és társadalmi esélyteremtés feladatai, a nemzeti kulturális hagyományok 

megőrzése, a versenyképes gazdaság igényei, az információs társadalom kihívásai szerte a 

világban szükségessé tették az oktatás minőségének középpontba állítását. Egyre több ország 

tekinti az oktatásra fordított pénzügyi forrásokat befektetésnek, ugyanakkor elvárja, hogy e 

befektetések megtérülése kimutathatóvá váljék. A hazai köznevelés előtt álló legnagyobb ki-

hívás a nevelés és az oktatás minőségének, hatékonyságának és esélyteremtő erejének növelé-

se. A köznevelés új szabályozó rendszere, valamint a köznevelési intézmények állami fenntar-

tásba vétele jelentősen megváltoztatták az intézményvezető, az intézményvezetés szerepét, 

feladat- és hatáskörét. Egységes minőségértékelési eszközök kialakítása és alkalmazása a 

köznevelés minden szintjén hozzájárul a minőség és hatékonyság javításához. 

Hiányzik az új köznevelési rendszerhez illeszkedő, hatékony és minőségi működését szolgáló, 

egységes, ágazati, fenntartói és intézményi szintű standard irányítási rendszer. A rendszer 

hatékony működéséhez szükségesek: 

 a tényeken alapuló, a rendszer működését megismerhetővé és elemezhetővé tevő meg-

bízható naprakész adatok, 

 a világos és átlátható tervezési szabályok és folyamatok (a tervek megvalósításának 

folyamatai és garanciái, a kontroll, az ellenőrzés és értékelés folyamatai), valamint  

 a fejlesztő beavatkozás irányítási szintenkénti lehetőségei, eszközei, folyamatai, sze-

replői.  

Az egységes intézményi szintű minőségfejlesztési eszközök alkalmazásához szükséges a tá-

mogató háttér kialakítása, fejlesztése, a humánerő-kapacitás biztosítása.  

A minőséget garantáló akkreditációs rendszerek egymástól függetlenül, nem egységes rend-

szerben kezelve működnek, így kevésbé hatékonyan tudnak megfelelni a magas, az új tartalmi 

szabályozóknak megfelelő minőségi elvárásoknak. 

Az új köznevelési rendszerben a menedzser típusú intézményvezető helyett egyfajta pedagó-

giai-szakmai vezetőre van szükség, hiszen a menedzsment feladatok nagy része az az állami 

intézményfenntartóhoz került. A szerep- és szemléletváltás támogatása szükséges ahhoz, hogy 

az intézményvezetők az új tartalmi szabályozóknak megfelelő szakmai fejlesztéseket valósít-
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sanak meg az intézményekben. Az új helyzethez való alkalmazkodásuk segítésére nincsenek 

támogató eszközök, szolgáltatások, ezek fejlesztése szükséges. 

Az intézmények irányításának új rendszerében az irányítási szintek is máshova kerültek, mint 

az ezt megelőző rendszerben voltak, így az intézményi szinttel párhuzamosan az irányítási 

szinteken is szükséges a támogató eszközök és szolgáltatások fejlesztése. 

Az intézményvezetői szakvizsgás képzés tartalma csak részben felel meg a megváltozott elvá-

rásokra való felkészítésre. Nem megoldott az intézményvezetők rendszeres vezetői tovább-

képzése sem. 

A pedagógusértékelés és az intézményértékelés országos standardjainak első verziói kialakí-

tásra kerültek,a következő évek feladata a rendszer továbbfejlesztése, koherenciájának erősí-

tése, támogató hátterének erősítése. . 

A pedagógus előmeneteli rendszerhez kötődő minősítési rendszer és a tanfelügyelet keretében 

történő ellenőrzés finomhangolása szükséges a működési tapasztalatok elemzése, összegzése 

alapján. 

Folyamatban van az intézményekben szórványosan működő belső értékelési rendszerek egy-

ségesítése, meg kell teremteni a külső értékelési rendszerekkel való teljes összhangot, biztosí-

tani kell a belső és külső értékelési rendszerek egymásra épülését, valamint az értékelési 

eredmények fejlesztési célú felhasználását a rendszer minden szintjén. 

A beavatkozás az alábbi átfogó és specifikus célokon alapul 

 Minőségi, fenntartható és szakmailag hatékony köznevelés. 

 A köznevelési rendszer ágazati és intézményi irányításához kapcsolódó fejlesztések 

támogatása. 

A beavatkozás a következő hazai stratégiai dokumentumok céljaihoz járul hozzá 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és végrehajtási rendeletei 

 Széll Kálmán terv 

A beavatkozás tartalmának leírása 

A beavatkozás konkrét céljai: 

 a köznevelés minden szintjén hatékony standard irányítási rendszer kialakítása az ok-

tatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának növelése érdekében; 

 az oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának növelését szolgáló 

ismeretek beépítése a pedagógusképzésbe; 

 a pedagógiai szakmai szolgáltatások, termékek akkreditációs rendszerének egységesí-

tése; 

 a vezetői standardok kialakítása; 

 feladat, felelősségi és hatásköri mátrix kialakítása a köznevelési intézmények vezetői 

szerepeire; 

 tényeken valamint önértékelésen és fejlesztő típusú külső értékelésen alapuló szerve-

zeti és rendszerszintű értékelés kialakítása; 

 a pedagógusok külső-belső értékelésének, a tanfelügyeleti rendszernek a fejlesztése; 

 a köznevelési intézmények irányítói és vezetői szerepeinek pontosítása és fejlesztése; 

 a pedagógus életpályához tartozó minősítési rendszer fejlesztése és működtetése. 
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A beavatkozás eszközei 

Ágazati és fenntartói szintű irányítási folyamatok feltárása, feladatkataszter kidolgozása, az 

ágazati standard irányítási rendszer továbbfejlesztése, köznevelés-fejlesztési terv készítése, 

fenntartói standard irányítási rendszer kifejlesztése és bevezetése, valamint intézményi stan-

dard irányítási rendszer továbbfejlesztése. 

A 2007–2013. évek fejlesztéseinek keretében kialakított EU-s ajánlásokkal összhangban lévő 

standardok implementációjának támogatása (jogi környezet megteremtése, ha szükséges), a 

kidolgozott standardok bevezetéséhez szükséges támogató környezet kialakítása és a környe-

zet működtetéséhez szükséges kapacitás biztosítása. A standardok aktualizálása az EU-s aján-

lások változásainak megfelelően, a standardokra épülő teljesítményszintek kialakítása, a telje-

sítményszintekhez kapcsolódó ösztönző, elismerő, támogató rendszer kialakítása. 

A kidolgozott standardokra, szintleírásokra épülő módszertani támogatórendszer kialakítása. 

A köznevelési rendszer egyes szintjein – ágazati, fenntartói, intézményi – kialakítandó stan-

dard irányítói alrendszerek összehangolása érdekében a célok, a folyamatok, a hatáskörök, a 

felelősségi körök feltárása, összehangolása, egységes irányítási rendszerbe illesztése. 

A különböző szinteken működő ágazati standrd irányítási alrendszerek mögötti modellek fel-

térképezése, az alrendszerek egyes elemeinek egymással és az intézményi minőségstandard-

dal való kapcsolódásának vizsgálata, összehangolása. 

A köznevelés minőségi megújítását célzó rendszerek fejlesztése, telepítése, működtetése, a 

visszacsatolási és javítási folyamatok működtetése minden szervezeti szinten a hatékonyság 

és eredményesség vezérlő elve mentén. 

A pedagógusképzési KKK felülvizsgálata, a megújult standard irányítási rendszer bizonyos 

elemeinek beépítése a KKK-ba, és ennek megfelelő képzési modulok fejlesztése. A pedagó-

gus szakvizsgák és továbbképzések anyagainak felülvizsgálata, a megújult standard ágazati 

irányítási rendszer megfelelő elemeinek beépítése a képzések akkreditációs követelményrend-

szerébe. 

A megyei köznevelés-fejlesztési tervek és az eddigi köznevelést érintő elemzések, kutatások, 

jó gyakorlatok tapasztalatainak felhasználásával olyan egységes, modellértékű intézményi 

standardok kialakítása, amelyek minden köznevelési intézménytípusra vonatkoztatva, mérhe-

tő, összehasonlítható elemeket tartalmaznak, továbbá alkalmasak az eredményesség, haté-

konyság, mérésére, a folyamatok, tevékenységek nyomon követésére. Az intézményi típusok-

hoz illeszkedve erősítik a vezetési hatékonyság, a szervezeti kultúra elemzését és támogatását. 

A köznevelési intézmények irányítói és vezetői szerepeinek egységes, pontos tervezése és 

irányítása. Az alapvető szervezeti és szakmai folyamatok azonosítása és szabályozása minden 

szinten. Az irányítási szintek közötti kommunikáció és információáramlás hatékonyságának 

biztosítása, módszereinek korszerűsítése (technikai feltételek javítása nem a jelenlegi, hanem 

integrált rendszer részekénti rendszerek fejlesztésével). Az intézményi szakmai irányítást, 

intézményi szintű szervezetfejlesztést, adaptációt, hálózatosodást, horizontális és vertikális 

tudásmenedzsmentet segítő támogató rendszerekkel való együttműködés szervezeti feltételei-

nek biztosítása, segítése, motivációs eszközök alkalmazása. 

Konkrét tevékenységterületekre bontott feladat, felelősségi és hatásköri mátrix kialakítása a 

köznevelési intézmények vezetői szerepeire, melyhez, eredményességi és hatékonysági elvá-

rások is meghatározásra kerülnek, egységes eljárásrend meghatározásával. Az intézményveze-

tői feladat- és hatáskörök leválasztása, pontosítása, leírása, a szakmai és a menedzsment fela-

datok szétválasztása. Az intézményrendszer különböző szintjein dolgozó vezetők kompeten-
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ciamérése, szervezetikultúra-elemzések készítése, a mérések alapján a szükséges beavatkozá-

sok meghatározása (pl.: továbbképzés, coaching, tréning). 

A pedagógus előmeneteli rendszerhez kötődő minősítési rendszer és a tanfelügyelet keretében 

történő ellenőrzés összhangjának finomhangolása a működési tapasztalatok alapján. A minő-

sítési rendszer tartalmi elemeinek felülvizsgálata, az intézményi bevezetés tapasztalatainak 

alapján a szükséges módosítások elvégzése, próbaminősítések és képzések fejlesztése, lebo-

nyolítása. A minősítési rendszer működtetéséhez szükséges kapacitás biztosítása. 

Az intézmények belső értékelési rendszere, illetve a külső értékelési rendszerek összhangjá-

nak megteremtése. A külső és önértékelési standardok továbbfejlesztése, összehangolása a 

bevezetés tapasztalatainak megfelelően. A pedagógusértékelés és az intézményértékelés or-

szágos standardjainak fejlesztése. Az értékelésre és a minősítésre épülő teljesítményszintek 

kialakítása. Szakértők, szaktanácsadók képzése, módszertani kézikönyvek továbbfejlesztése, 

kiegészítése. 

A beavatkozás célcsoportjának leírása 

 oktatáspolitikai döntéshozók, 

 a központi állami, az önkormányzati és nem állami fenntartói és intézményi oktatás-

irányítás szereplői, 

 nem állami fenntartók illetékesei, 

 nevelőtestületek, 

 pedagógusok, 

 pedagógiai szakmai szolgáltatók – szaktanácsadók,  

 ellenőrzési és minősítési szakértők 

 felsőoktatási pedagógusképző intézmények,  

 mérési-értékelési és minőségértékelési szakértők, 

 szülők, 

 gyermekek, tanulók. 

2.6.3 A pedagógiai szakmai szolgáltatások és a pedagógiai szakszolgálatok által nyújtott 

szolgáltatások egységesítése, színvonalának emelése 

A beavatkozás az alábbi hazai problémák megoldására irányul 

A pedagógiai szakmai szolgáltatások tekintetében 

A 2007–2013-as tervezési időszak forrásainak felhasználásával megvalósuló fejlesztések 

(például: TÁMOP 3.1.5, TÁMOP 3.1.1, TÁMOP 3.4.2/B) eredményeként a tervezési időszak 

végére megtörténik a pedagógiai szakmai szolgáltatók, illetve a szakszolgálatok tevékenysé-

gének a megváltozott követelményekhez illeszkedő rendszerben történő működési környeze-

tének a kialakítása. Ennek keretében többek között megvalósul: 

 a pályaorientációs és életpálya tanácsadás szakszolgálati rendszerbe történő beilleszté-

se, 

 a pedagógiai szaktanácsadói rendszer kifejlesztése és működtetése a köznevelés terüle-

tén, a szaktanácsadói feladatok ellátásához szükséges központi szakmai irányítás biz-

tosítása; 

 a szaktanácsadói rendszerrel kapcsolatos szakmai követelményrendszer kialakítása, a 

szaktanácsadói rendszer szerepelőire vonatkozó szakmai standardok megfogalmazása; 

 a szaktanácsadói rendszer működtetésére, illetve szolgáltatásszervezésre alkalmas há-

lózatot kialakítása; 
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 a szaktanácsadást végző szakemberek képzését szolgáló programok kidolgozása; 

 a továbbképzési rendszer tartalmi fejlesztéséhez szükséges tartalmi javaslatok összeál-

lítása; 

 a pályán lévő pedagógusok mesterségbeli tudása színvonalának emelését biztosító to-

vábbképzések kidolgozása; 

 tanulmányi sport- tehetséggondozó versenyek szervezéséhez, összehangolásához és a 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásához kapcsolódó feladatok ellátásá-

ra vonatkozó hálózat kialakítása; 

 a teljes körű iskolai egészségfejlesztés bevezetését támogató iskola-egészség központ, 

valamint hálózat kialakítása. 

A tervezési időszakban azonban nem lesz elegendő idő a fejlesztések lezárásaként elvégzett 

pilot eredményeinek rendszerbe illesztésére, a működés stabilizálására, illetve a működés 

közben felmerülő problémák megoldását szolgáló finomhangolások elvégzésére. 

A rendszer felállását és működését megelőzően nem történhet meg a szakmai szolgáltatók 

minősítési és ellenőrzési rendszerének felállítása sem. Ennek következtében ki kell dolgozni a 

szolgáltatást igénybe vevők elégedettségének mérési módszereit, valamint a szolgáltatásokkal 

szemben támasztott követelmények változásai miatt felmerülő igények következtében fellépő 

rendszerszintű finomhangolások eljárásrendjét. 

A pedagógiai szakszolgálatok tekintetében 

A szakszolgálatok színvonala és szakember-ellátottsága nem egyenletes, a szakszolgálatok 

kínálatban jelentősek a területi egyenetlenségek, amelyek megnehezítik a szakszolgálatokhoz 

való egyenlő hozzáférést. Földrajzilag jelentős az azonos ellátást igénybevevők létszámkü-

lönbsége. 

Az ellátást végző szakemberek kompetenciái között előfordulnak a feladatátfedések. 

Nem minden esetben követhetők nyomon a rendszerben az igénybe vett ellátási formák.  

Az egyes szakpolitikai területek együttműködésének nem kellő hatékonysága. 

A beavatkozás az alábbi átfogó és specifikus célokon alapul 

 Minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés 

 A köznevelési rendszer ágazati és intézményi irányításához kapcsolódó fejlesztések 

támogatása 

A beavatkozás a következő hazai stratégiai dokumentumok céljaihoz járul hozzá 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és végrehajtási rendeletei 

 Magyarország Nemzeti Reform Programja 

 Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

A beavatkozás tartalmának leírása 

Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

A pedagógiai szakmai szolgáltatások országos irányítási rendszerének továbbfejlesztése a 

megújított rendszer működési tapasztalatainak alapján. 

A pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai munkájának támogatása a minőségi szakmai 

szolgáltatások nyújtása érdekében. 
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A megújított és kibővített pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerének finomhangolása 

keretében: 

 a szaktanácsadói lista gondozása folyamatos frissítése, naprakész adatbázis rendelke-

zésre állásának biztosítása, 

 a szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer működésének folyamatos monitorozásá-

ból adódó fejlesztési feladatok azonosítása, a követelményrendszer, a standardok fe-

lülvizsgálata, az igényekhez való igazítása; 

 szükség esetén új szaktanácsadói típusok azonosítása, szaktanácsadói protokollok 

meghatározása, fejlesztése; 

 szaktanácsadói hálózatok működésének fejlesztése, a hálózati működés kereteinek biz-

tosítása; működési standardok kialakítása, a működési feltételek rendszerkörnyezeté-

nek megteremtése; a hálózati működéshez kapcsoló események megvalósítása; 

 a pedagógiai szakmai szolgáltatások intézményrendszerének infrastrukturális és szak-

mai fejlesztése, az országos lefedettség és elérhetőség biztosítása érdekében; 

 a pedagógus-továbbképzési rendszer tartalmi fejlesztéséhez szükséges tartalmi javasla-

tok összeállítása, a felmerülő hiányterületekre képzésfejlesztés, továbbképzések meg-

valósítása; 

 a szolgáltatásokkal szemben támasztott követelmények változásai során felmerülő 

igények alapján a szolgáltatást nyújtók folyamatos továbbképzése és fejlesztése a 

szolgáltatások színvonalának egységesítése és emelése érdekében;  

 korszerű képzési kínálat kialakítása a szaktanácsadók továbbképzése területén, hiány-

területekre képzési programok fejlesztése. képzési programok lebonyolítása; 

 a szolgáltatásokkal való elégedettség mérés országos rendszerének kidolgozása; 

 a köznevelés rendszerében működő pedagógiai szakmai szolgáltatók ellenőrzési és 

minősítési rendszerének kidolgozása, az elégedettségmérés országos rendszerének ki-

dolgozása, továbbfejlesztése; 

 a szolgáltatásokat igénybevevők azonosítása, igényfelmérése. 

A pedagógiai szakmai szolgáltatások minősítésének jogszabályi szintre emelése. A pedagógi-

ai szakmai szolgáltatások hatósági minősítési eljárási szabályainak kidolgozása, a kidolgozott 

eljárás miniszteri rendeletbe foglalása. A pedagógiai szakmai szolgáltatók minősítését végző 

szakértők képzése, a szakértői munka értékelési rendszerének kidolgozása. A minősített peda-

gógiai szakmai szolgáltatók munkájának monitorozása. 

A szakszolgálatok állami fenntartásba vétele segíti a fenti célok mielőbbi elérését. 

Pedagógiai szakszolgálatok 

A szakszolgálati ellátást igénybevevők elégedettségének mérése országos rendszerének kidol-

gozása. Az elégedettségmérés rendszerszintű és intézményi szintű rendszerének kialakítása 

szakszolgálati ellátástípusok és a kapcsolódó más ágazati ellátások figyelembe vételével. A 

szolgáltatásokat igénybevevők azonosítása, igényfelmérése. 

Szakmai és szakmaközi hálózati működés kiterjesztése, működtetése. A hálózati működés 

kereteinek biztosítása: működési standardok kialakítása, a működési feltételek rendszerkör-

nyezetének megteremtése. A hálózati működéshez kapcsoló események megvalósítása. 

A pedagógiai szakszolgálati intézmények korszerű eszközellátásának és infrastrukturális fel-

tételeinek javítása. A pedagógiai szakszolgálati munkát támogató specifikus diagnosztika és 

fejlesztő eszközök további fejlesztése. Korszerű eszközök beszerzése. A megújult feltételek 

mellett működő szakszolgálatok korszerű infrastrukturális eszközeinek biztosítása. 
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A pedagógiai szakszolgálatok szakmai munkájának támogatása a minőségi ellátás kiterjeszté-

se érdekében. A szakmai munkát támogató protokollok továbbfejlesztése, az alap-protokollra 

épülő további, a specifikus eljárásokat támogató protokollok kialakítása, alkalmazásukra 

szakemberek felkészítése. A horizontális tanulás lehetőségeinek kiterjesztése. A szakszolgála-

ti ellátáshoz kapcsolódó más ágazati szereplőkel való gyakorlati együttműködés kiszélesítése. 

Jó gyakorlatok elterjesztése. Megújulási kezdeményezések támogatása. 

Hiányzó mérőeszközök fejlesztése és validálása. 

A tanulói pályaorientáció és életpálya tanácsadás – szakszolgálati feladatként: továbbtanulási, 

pályaválasztási tanácsadás – fejlesztése, a működő gyakorlatok rendszerbe illesztése. 

A szakemberek továbbképzésének támogatása. Korszerű képzési kínálat kialakítása, a kapcso-

lódó és társszakmák, más ágazatok szakterületei képzési programjainak figyelembe vételével, 

hiányterületekre képzési programok fejlesztése. Képzési programok lebonyolítása. 

Az integrált elektronikus nyomon követő rendszer (INYR) alkalmazásának szélesítése, kiter-

jesztése. Az informatikai támogató, nyomon követő rendszer továbbfejlesztése. A szakszolgá-

lati ellátáshoz kapcsolódó, más ágazatok által kezelt informatikai rendszerekkel való integrá-

ció. 

Az egyenlőtlen kínálat, egyenlőtlen hozzáférés okainak feltárása, fennállásának megszűnteté-

sére intézkedések 

Az azonos ellátást igénybevevők területi létszámkülönbségének feltárása, a szükséges beavat-

kozás megtétele. 

Az egyes pedagógiai szakszolgálati szakfeladatok ellátásában közreműködő szakemberek 

kompetenciaátfedéseinek feltárása, a kompetenciahatárok konkretizálása, meghatározása. 

A szakmai szolgáltatók állami fenntartásba vétele segíti a fenti célok mielőbbi elérését. 

A beavatkozás célcsoportjának leírása 

Pedagógiai szakmai szolgáltatás:  

 a szakmai szolgáltatások megvalósításában meghatározó (tanácsadói) szerepet betöltő 

pedagógusok, vezetők,  

 pedagógiai szakmai szolgáltatásban dolgozó szakemberek, szakértők, szaktanácsadók 

 pedagógiai szakmai szolgáltatással érintettek: szülők, gyermekek, tanulók 

Pedagógiai szakszolgálatok: 

 A pedagógiai szakszolgálati ellátást igénybevevő gyermekek/tanulók és családjaik, 

pedagógusok 

 A pedagógiai szakszolgálati ellátást végző szakemberek  

 Ágazati együttműködő partnerek (egészségügy/szociális) 

 A tágabb társadalmi környezet szereplői (pl. egyházi intézmények, civil szervezetek) 

2.6.4 A tanulói ismeretek és attitűdök szintjének emelése, fejlesztése 

A beavatkozás az alábbi hazai problémák megoldására irányul 

Az előző tervezési időszak fejlesztési programjaiban elért eredmények ellenére a magyar gaz-

daság növekedése, illetve a foglalkoztatás bővülése szempontjából komoly akadályt jelent, 

hogy az oktatási rendszer kibocsátási szerkezete és minősége sok tekintetben eltér a munka-

erőpiac tényleges igényeitől. Általános gazdasági és szakmapolitikai megfontolásokból to-

vábbra is kiemelt jelentőséggel bír a tudásalapú társadalom munkaerő-piac elvárásainak adek-
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vát kulcskompetenciák – például: informatikai, idegen nyelvi, vállalkozói kompetenciák – 

fejlesztése, hiszen a hosszú távon, folyamatosan végzett fejlesztések hozhatnak olyan ered-

ményeket, amelyek következtében teljesíthetők az elvárások. A jelen beavatkozás tartalmát 

leginkább meghatározó problématerületek a következők:  

 A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő készségek, képességek kialakítása nem ki-

elégítő mértékű a köznevelés mai rendszerében, bár a NAT-ban 2006-ban meghatáro-

zott kulcskompetenciák fejlesztését szolgáló programok eredményei már mérhetőek, 

de a minőségi elmozdulás még nem történt meg. 

 A köznevelési rendszer nem képes eléggé csökkenteni a szülői ház kulturális szintjei-

ből akadó különbségeket így a nemzetközi összehasonlításban is magas az iskolarend-

szer szelektivitása.  

 Azok a gyerekek, akik már az óvodába is szűkösebb készség-, illetve képességreperto-

árral kerülnek, az iskolát is hátránnyal kezdik, amit az iskolai hátránykompenzáció 

sem tud ellensúlyozni, azaz az iskolakezdéskor meglévő különbségek később sem 

csökkennek a kívánatos mértékben.  

 A nemzetközi tanulói teljesítménymérések eredményei alapján megállt az olvasási, 

szövegértési nehézségekkel küzdő 15 évesek arányának növekedése, a további cél en-

nek az aránynak a csökkentése. 

 A magyar tanulók teljesítménye az OECD PISA 2009-es és 2012-es viszgálat alapján 

a digitális szövegértés terén jelentősen alulmarad a nemzetközi mezőnyben.  

 Az információs társadalom kihívásainak, az új technológiák értő felhasználásának leg-

nagyobb akadálya az e területeken hiányos képzettségű, illetve a képzettségi hiányok 

leküzdésében még nyelvi, szövegértési problémákkal is küzdő fiatalok jelentős aránya. 

 A gazdasági folyamatok szempontjából is meghatározó, hogy mennyiben sikerül a 

nemzetközi trendeknek megfelelő fejlesztések és megoldások terén előrelépni. A tár-

sadalmi, illetve az emberi közérzet szempontjából is komoly problémát jelent a kör-

nyezet-, illetve egészségtudatos szemlélet szempontjainak háttérbe szorulása különö-

sen azokon a területeken, illetve azon társadalmi csoportok körében, amelyek az elő-

zőekben jelzett problémák terén is érintettek. 

 Az információs társadalom egyre nagyobb technológiai kihívások elé állítja a polgára-

it. A kihívásokra adandó műszaki, természettudományos alapokon nyugvó válaszok, 

illetve a megvalósítást segítő vállalkozói készségek és képességek – folyamatos fej-

lesztések eredményei ellenére is – meglévő hiányosságai jelentős problémát okoznak a 

fiatalok munkaerő-piaci lehetőségei, ennek következtében a gazdasági növekedés te-

rén is. 

 Az Országos kompetenciamérés nem terjed ki a szövegértésen és matematikán túl 

egyéb kompetenciák mérésére, ennél fogva nem tud átfogó képet adni a köznevelés 

eredményességéről. 

 A tanulók fizikai állapotának (fittségének) mérése 2014-ig nem volt egységes. Szük-

séges a 2014-ben bevezetésre kerülő fittségi mérési rendszer továbbfejlesztése. A ta-

nulók a nemzetközi és hazai teljesítményméréseken elért eredményei nem kerülnek 

felhasználásra az oktatási rendszer teljesítményének és az oktatáspolitikai beavatkozá-

sok eredményességének értékelésében. 

 A pedagógusok felkészületlenek a digitális világ támasztotta kihívásokkal szemben, 

nem kellő mértékben és többnyire szűk módszertani kultúrával használják a meglévő 

informatikai-infokommunikációs eszközparkot. 

 Nem állnak kellő mértékben rendelkezésre a tanulói készségeket, képességeket megfe-

lelő mértékben fejleszteni képes digitális tartalmak és taneszközök. 
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 A munkaerő-piaci elvárások között egyre hangsúlyosabban jelenik meg a probléma-

megoldás, a kreativitás, a divergens gondolkodás és az önálló munkavégzés képessé-

ge. Nem eléggé hangsúlyosan jelennek meg a pedagógiai gyakorlatban a probléma-

megoldásra irányuló feladatok. A követelmények meghatározásakor a konvergens 

gondolkodást és a reproduktív feladatmegoldást jutalmazzák. Nemzetközi összehason-

lításban a magyar tanulók problémamegoldó készsége alatta marad az átlagnak. 

 Iskolai könyvtárak szolgáltatásainak megújítása: ennek keretében az iskolai könyvtár 

belső terének megújítása, IKT eszközeinek fejlesztése és szolgáltatásainak távoli 

elérhetőségének biztosítása a tanulók és pedagógusok számára, továbbá oktatást támogató 

adatbázisok kialakítása és a NAT-hoz illeszkedő, a  kompetencia és készségfejlesztést, 

továbbá pályaorientációt támogató programok rendszerének kialakítása. 

A beavatkozás az alábbi átfogó és specifikus célokon alapul 

 Minőségi, fenntartható és szakmailag hatékony köznevelés 

 A köznevelési rendszer megújításából következő tartalmi módszertani változások ér-

vényesítésének támogatása 

A beavatkozás a következő hazai stratégiai dokumentumok céljaihoz járul hozzá 

 Nemzeti köznevelési törvény 

 Nemzeti alaptanterv 

 Kerettantervek 

 Nemzetiségi, SNI, két tanítási nyelvű, művészetoktatási irányelv rendeletek, 

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyteremtés előmozdításá-

ról 

A beavatkozás tartalmának leírása 

A beavatkozás konkrét tartalmi céljai: 

 Az alapkészségek: írás, olvasás és számolás szintjének emelése. 

 A NAT-ban foglalt egyes, a tanulás hatékonyságát növelő kulcskompetenciák elsajátí-

tásának támogatása (például: tanulás tanulása, kezdeményezőkészség és művészeti-

esztétikai tudatosság). 

 A problémamegoldás, a kritikus gondolkodás, az együttműködés és a vállalkozói szel-

lem fejlesztése. 

 A digitális készségek kiteljesítése (új technológiák – mobil, internet, célzott 

információkeresési ismeretek nyílt oktatási anyagok – megjelenítésével). 

 Az idegen nyelvi készségek, képességek fejlesztése (összhangban az EU anyanyelvi és 

két idegen nyelvi oktatásra vonatkozó ajánlásával). 

 A környezet- és egészségtudatosság fokozása. 

 Az egészségtudatos aktív életvezetés támogatása, – különös tekintettel a rendszeres 

egészségfejlesztő testmozgásra 

 Új tanulói teljesítményértékelési módszerek kidolgozása és bevezetése (alapkészségek 

értékelése a köznevelés minden szintjén) 

A beavatkozás eszközei 

Az új tartalmi szabályozók által meghatározott tanulói készségek és képességek, kulcskompe-

tenciák elsajátítását elősegítő támogató eszközrendszer továbbfejlesztése, működtetése. Az új 

tartalmakhoz kötődő készségfejlesztő programok, eszközök kidolgozása: 
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 az alapkészségek (írás, olvasás, számolás) fejlesztésére orientált és differenciált, a 

XXI. század technológiai eredményeit és a könyvtári eszközöket is felhasználó peda-

gógiai gyakorlat elterjedését támogató fejlesztések; 

 a pedagógusok módszertani kultúrájának bővítése olyan pedagógiai módszerekkel és 

technikákkal, amelyek a tanulók önálló munkavégzését, divergens gondolkodását és 

problémamegoldó készségeinek mozgósítását kívánják meg, képzések és továbbkép-

zések segítségével (például: az infokommunikációs eszközök napi tanítási-tanulási 

gyakorlatba való integrálásának támogatását szolgáló fejlesztések): 

o a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése digitális taneszközök és digitá-

lis tartalmak fejlesztésével vagy honosításával, valamint azok tanórai használa-

tának elősegítésével, könyvtári szolgáltatások igénybe vételével intézményi in-

formatikai fejlesztések segítségével. Sajátos nevelési igényű tanulók részére 

digitális taneszközök fejlesztése és rendelkezésre bocsátása tanulási céllal; 

o a tanulók információkezeléssel (információkeresés, -szűrés, -feldolgozás, -

értékelés, prezentáció) kapcsolatos készségeinek fejlesztése módszertani fej-

lesztésekkel, valamint olyan digitális tartalmak és taneszközök fejlesztésével, 

amely támogatja ezen készségeket; 

o a tanulók infokommunikációs készségeit fejleszteni képes pedagógusok képzé-

se és továbbképzése. Ezzel kapcsolatban infokommunikációs készségek fej-

lesztésével kapcsolatos képzések előkészítése, megvalósítása, akkreditációja; a 

képzések megtartása. Pedagógusok felkészítése (képzése és továbbképzése) a 

sajátos nevelési igényű tanulók infokommunikációs készségeinek fejlesztése 

céljából. A köznevelési intézmények informatikai eszköz ellátottságának javí-

tása, beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók részére biztosítandó speciális 

infokommunikációs eszközöket. Megfelelő sávszélesség biztosítása a közneve-

lési intézményekben. 

 Horizontális kulcskompetenciák (a digitális kompetencia, a tanulás tanulása, a kezde-

ményezőkészség, a vállalkozói készségek és a művészeti-esztétikai tudatosság, kör-

nyezet és egészségtudatosság) megszerzésének támogatását szolgáló fejlesztések.  

 Idegen nyelvi készségek, képességek fejlesztése. 

 A módszertani igényeket kiszolgálni képes infrastrukturális környezet fejlesztése. 

 A módszertani igényekhez igazodó kiegészítő taneszköz rendszer kialakítása. 

Az alapkészségek (olvasási, szövegértési, matematikai, írási stb.) folyamatos minden tanulóra 

kiterjedő mérése az alap és középfokú nevelés-oktatás kijelölt évfolyamain. 

Egységes tanulói teljesítményértékelési standardok kidolgozása és bevezetése. 

A meglévő nemzetközi és hazai teljesítménymérések rendszerbe integrálása, az egységes fitt-

ségi mérési rendszer fejlesztése. 

A beavatkozás célcsoportjának leírása 

 Köznevelési intézmények, érintett pedagógusok, tanulók. 

 A nevelés-oktatási kutatásokban részt vevő kutató- és kutató-fejlesztő intézetek, szak-

értők, továbbá a pedagógiai munkát támogató pedagógiai szakszolgálatok és pedagó-

giai intézetek múzeumpedagógusok, könyvtárosok.  

 Pedagógusképzésben és pedagógus-továbbképzésben résztvevő pedagógusképző és 

pedagógus-továbbképző intézmények, azok munkatársai, szakértői.  

 Oktatáspolitikai döntéshozók, a központi, a fenntartói és intézményi oktatásirányítás 

szereplői, nemzetközi szervezetek (EU, OECD, IEA). 

 Mérési-értékelési szakértők, a szélesebb civil közvélemény 
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2.6.5 A pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztése összhangban az új 

tantervi-tartalmi szabályozókban megjelenő követelményekkel 

A beavatkozás az alábbi hazai problémák megoldására irányul 

A korábbi tervezési időszakban történt, az óvodák és iskolák mintegy felét érintő fejlesztések 

jelentős része irányult a pedagógusok módszertani kultúrájának a modern kor követelményei-

nek megfelelőre változtatására, de – részben a támogató rendszerek hiánya részben nem meg-

felelő implementáció miatt,– nem tudtak olyan mértékben beágyazódni, hogy hatásuk rend-

szerszintű változást eredményezzen.  

Az új tartalmi szabályozókban meghatározott fejlesztési feladatok, készség- és képességfej-

lesztési célok megvalósulása csak egy hosszabb folyamat eredményeképpen érhető el. A pe-

dagógusok nincsenek teljes körűen felkészülve az új tartalmi szabályozókban megjelenő tan-

tárgyi és tantárgyközi fejlesztési-nevelési célok gyakorlatba való eredményes átültetésére.– 

Az új tartalmi szabályozókban megjelenő új pedagógiai, módszertani, didaktikai, pszichológi-

ai nézőpontok és elvek csak részben jelennek meg a pedagógus-, és tanártovábbképzés rend-

szerében. A pedagógusképzés és –továbbképzés egyik gyengesége, hogy a korszerű, a diffe-

renciáláson alapuló pedagógiai módszerek alkalmazása nem kellően beágyazott amely külö-

nösen nagy problémát jelent a tanulási kudarcokat elszenvedő tanulói csoportok készség- és 

képességfejlesztésében.  

A pedagógusok nagy része nem eléggé járatos – a nagyarányú informatikai fejlesztések elle-

nére sem – a köznevelési intézményekben jelen lévő informatikai-infokommunikációs eszkö-

zök megfelelő használatában, építő alkalmazásában és ennek révén a szakórák csak egy ré-

szében jelennek meg az informatika eszközök és a digitális tartalmak. 

A mindennapi nevelési-oktatási munka kihívásai megnehezítik a pedagógusok innovatív, a 

gyermek, a tanuló egyéni érdekeit szem előtt tartó oktatás-nevelés biztosítását. Az egyén ér-

dekeire nagyobb hangsúlyt helyező pedagógiai módszerekre való törekvés – az oktatás-

nevelés tartalmát meghatározó dokumentumokban való szerepeltetése mellett – akkor lehet 

széles körben sikeres, ha a gyermeki/ tanulói érdekek mellett figyelemmel van a pedagógusok 

elvárásaira is. A két érdekrendszer összehangolását szolgáló technikák és módszerek rend-

szerszerű beágyazódásának hiánya jelenleg az eredményesség felelősségét a pedagógus vállá-

ra helyezi. 

Az egyéni fejlesztést szem előtt tartó, a készségeket és képességeket fejlesztő oktatás terén 

nem kap kellő hangsúlyt a mentorálás (a társaktól, a társakkal való együttműködés keretében 

történő tanulás) a köznevelés egészében (például: önismeret, az együttműködés kultúrájának 

fejlesztése, problémamegoldás, együttműködési készség, kreativitás, előregondolkodás kiala-

kítása stb.).  

A pedagógusokhoz korlátozottan és nem megfelelő feldolgozottsági szinten jutnak el az aktu-

ális pedagógiai-módszertani információk. 

A beavatkozás az alábbi átfogó és specifikus célokon alapul 

 Minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés 

 A köznevelési rendszer megújításából következő tartalmi módszertani változások ér-

vényesítésének támogatása.  

A beavatkozás a következő hazai stratégiai dokumentumok céljaihoz járul hozzá 

 Nemzeti köznevelési törvény 

 Nemzetiségi, SNI, két tanítási nyelvű, művészetoktatási irányelv rendeletek, 
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 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyteremtés előmozdításá-

ról 

 Nemzeti alaptanterv 

 Óvodai nevelés országos alapprogramja 

 Kerettantervek 

A beavatkozás tartalmának leírása 

A beavatkozás konkrét céljai: 

 Innovatív pedagógiai módszerek alkalmazása különösen a matematika, a természet- és 

műszaki tudományok, továbbá a köznevelés intézményes rendszere keretein belüli 

idegennyelv-oktatás területén. 

 Tanulóra szabott, rugalmas tanítási és tanulási módszerek alkalmazásának támogatása. 

 Az önismeret, a személyiségfejlesztés lehetőségeinek támogatása pedagógusok és a 

tanulók vonatkozásában. 

 A problémamegoldást, a kritikus gondolkodást, az együttműködést és a vállalkozói 

szellemet erősítő pedagógiai módszertani megoldások elterjesztése. 

A beavatkozás eszközei 

A tanulóra szabott, rugalmas tanítási és tanulási módszerek alkalmazásának támogatásához, 

valamint az önismeret, személyiségfejlesztés lehetőségeinek az érvényesítéséhez a pedagógu-

sok és a tanulók vonatkozásában szükséges mérési és értékelési rendszerek kialakítása és mű-

ködtetése. Az oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának növelése közne-

velési rendszer minden szereplője számára szükségletként jeleníti meg, hogy megvalósuljon 

az oktatás szereplői (különösen a központi, az iskolafenntartó és helyi szintű, az oktatásirányí-

tás, oktatásfejlesztés és intézményfejlesztés, valamint a szülők és tanulók) számára megalapo-

zott tanulói teljesítménymérési és intézményértékelési információk kialakítása, visszacsatolá-

sa, az oktatásfejlesztés támogatása.  

A köznevelés, a pedagógusok módszertani kultúrájának megújítása összhangban a NAT-ban 

megjelölt kulcskompetenciákkal, a kora gyermekkori nevelés kiterjesztésével, a korszerű pe-

dagógiai módszerek elterjesztésével, a képességgondozással, a végzettség nélküli iskolaelha-

gyók második esély programjaival, a továbbtanulás ösztönzésével és teljesítményjavító in-

tézményfejlesztésekkel.  

A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése a tanulói különbözőségekből fakadó el-

térések kezelésére, az egyéni tanulási utakat támogató módszerek, eszközök használatára. 

Olyan intézményi kultúra kialakítását támogató eszközök fejlesztése és rendszerbe állítása, 

amelyek az intézmény – és a benne dolgozó pedagógusok és vezetők – önreflexivitására, a 

kívülről kapott jelzések és értékelési eredmények értelmezésére alapozva támogatják a szer-

vezet folyamatos tanulását, fejlődését, növelik a problémaérzékenységet, fokozzák az együtt-

működési készséget és hatékony problémamegoldásra motiválnak. Az így felkészített, az 

ilyen környezetben dolgozó pedagógusok napi munkájuk során is alkalmazni fogják a prob-

lémamegoldást, a kritikus gondolkodást és az együttműködést erősítő pedagógiai módszertani 

megoldásokat. 

A köznevelés megújított tartalmi szabályozóiban hangsúlyosan szereplő, a készség- és képes-

ségfejlesztést megerősítő tudáselemek és készségek – problémamegoldás, kritikus gondolko-

dás, együttműködés, digitális készségek – arányának növeléséhez figyelmet kell fordítani a 

korszerű tanítási és tanulási kultúra elterjesztésére és az oktatási képzési minőséget garantáló 

kulcsszereplők képzésére és továbbképzésére, a megfelelő oktatási infrastruktúra fejlesztésé-

re, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése érdekében. 
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A korszerű tanítási és tanulási kultúra térnyerését támogató innovatív pedagógiai módszerek 

alkalmazásának széles körű elterjesztését szolgáló fejlesztések mindennapi pedagógiai mun-

kába való beépülése, különösen az óvodai nevelés, a természettudományok és a vállalkozói 

készségek és képességek fejlesztése területén.  

A központi köznevelési tartalomszolgáltatás keretén belül a köznevelés informatikai rendsze-

rében olyan pedagógiai-módszertani információk, segédanyagok jelennének meg, amelyek az 

informatika eszközeivel járulnak hozzá pedagógusok módszertani kultúrájának, a pedagógu-

sok tevékenységének naprakészen tartásához. 

A pedagógusok módszertani kultúrájának bővítése olyan pedagógiai módszerekkel és techni-

kákkal, amelyek 

 a tanulók önálló munkavégzését, divergens gondolkodását és problémamegoldó kés-

zségeinek mozgósítását kívánják meg; 

 a pedagógusokat is segítik a szakmai önfejlesztés és önreflexió képességének fejlesz-

tésében; 

 a legkorszerűbb infokommunikációs technológiák, eszközök (például: képzések, kon-

ferenciák, szakmai rendezvények, workshopok, online elérhető tartalmak és a közös-

ségi tanulás és tartalommegosztás) hatékony használatát teszik mindennapossá; 

 lehetővé teszik a megvalósuló oktatási-nevelési célú (például: digitális technológiák-

kal kapcsolatos) fejlesztések napi alkalmazását, iskolai implementációját. 

A pedagógusok felkészítése a digitális tartalmak és taneszközök, az internet, a közösségi mé-

dia, a közösségi technológiák tanórai és iskolán kívüli használatára szaktárgyaik speciális 

követelményeit figyelembe véve. 

A pedagógusképzéssel és –továbbképzéssel kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatszer-

zés támogatása, referenciahálózatok kiépítése. 

A beavatkozás célcsoportjának leírása 

 A köznevelésben dolgozó pedagógusok, vezetők. 

 A pedagógusképzésben és –továbbképzésben résztvevő intézmények, azok munkatár-

sai, szakértői.  

 Az oktatás-nevelési kutatásokban részt vevő kutató- és kutató-fejlesztő intézetek, 

szakértők, továbbá a pedagógiai munkát támogató pedagógiai szakszolgálatok és pe-

dagógiai intézetek.  

 A taneszközök fejlesztésének előkészítésében, megvalósításában és disztribúciójában 

résztvevő szervezetek, közvetítők, valamint ezek munkatársai, szakértői. 

2.6.6 Az új tantervi-tartalmi szabályozóknak megfelelő tanulási környezet és taneszközök 

fejlesztése, bevezetése, elterjesztése 

A beavatkozás az alábbi problémák megoldására irányul 

A XX. század második felében és a XXI. század első éveiben bekövetkező társadalmi válto-

zások komoly kihívás elé állítják az európai oktatási rendszereket. A tudásalapú társadalom-

ban alapvetően megváltozott a tudás szerepe, értelmezése, és létrehozásának módja. A tudás a 

gazdaság meghatározó hajtóerejévé vált, termelése pedig már elsősorban nem egyéni teljesít-

ményéknek, hanem különböző tudástermelő csoportok hálózatos munkájának köszönhetően 

valósul meg. Mindebből következően a tudásközvetítő médiumok (tankönyvek, digitális taní-

tási, tanulási eszközök, tudástárak stb.) megújításának új generációjára van szükség, melyek 

képesek az új elvárásoknak megfelelni. Ezek pedig többek között azt jelentik, hogy az új tan-
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eszközök nyelvezetének meg kell felelniük a tanulók életkorának jellemző fogalmi felkészült-

ségének, nyelvi környezetének, továbbá vizualitásuknak is (design) aktív szerepet kell kapni-

uk a diákok tanulásának elősegítésében illetve illleszkedniük kell kommunikációs technológi-

ák mind szélesebb körű és gyorsabb változásihoz.  

A magyar kormányzat a 2011-ben elfogadott Nemzeti köznvelésről szóló törvényben kötele-

zettséget vállalt arra, hogy 2013-tól felmenő rendszerben az első osztálytól kezdődően térí-

tésmentessé teszi a diákok számára a tankönyvhöz való jutást. A hatályba lépett új tartalmi 

szabályozók (NAT és kerettantervek, irányelvek) új irányokat szabtak, előtérbe került a 

kulcskompetenciák fejlesztésének egyensúlyba hozása a műveltségterületi tartalmakkal, to-

vábbá az oktatás mellett hangsúlyos szerepet kapott az értékelvű nevelés. Ezzel párhuzamosan 

a kormány garanciát vállalt arra is, hogy minőségileg jobb, a XXI. század kihívásainak is 

megfelelő államilag vezényelt tankönyvfejlesztési programot indít el. Abból a meggondolás-

ból kiindulva, hogy az új tankönyvek, fejlesztése a leggazdaságosabb és leghatékonyabb 

módszer a tanítás és az osztálytermi munka tartalmának fejlesztésére. A központi tankönyv-

fejlesztési program céljai, hogy az oktatáspolitikai célkitűzések közvetlenül érvényesüljenek a 

fejlesztésekben, és ez a folyamat közvetlenül összekapcsolódjon az IKT iskolai alkalmazásá-

nak országos szintű kiszélesítésével, elterjesztésével, a magas színvonalú digitális taneszkö-

zök kifejlesztésével. Valamint a fentiek eredményes használatához szükséges szakmai segítő-

rendszer (munkalapok, mérőeszközök, tanári kézikönyvek, online tutorálás, tanárképzések 

stb.) teljes körű biztosításával. Továbbá a tudományos, a felsőoktatási és kulturális intéz-

ményhálózat, együttműködésének megteremtése a fejlesztés során, illetve az iskolák széles 

körű bevonása a tankönyvek kísérleti kipróbálásába, majd beválásuk vizsgálatába.  

A magyar köznevelés hagyományosan taneszközvezérelt, azaz sokkal nagyobb mértékben 

hatnak a pedagógiai gyakorlatban a tankönyvek, mint az azok fejlesztését meghatározó szabá-

lyozók, tehát az e területen történő változások elodázása jelentősen csökkentheti a köznevelés 

tartalmi-módszertani megújításának eredményességét.  Ebből adódóan is a megújított szakpo-

litikai célrendszer meghatározó eszközeként tekint a tankönyvek, tartalomhordozók világára, 

és az állam nagyobb szerepet és felelősséget kíván vállalni a tankönyvkiadás minőségi fejlesz-

tésében és tankönyvellátás egységesítésében.  

Magyarországon 1991-ben megszűnt a tankönyvellátás állami monopóliuma. Ezt követően az 

állami támogatás éveken keresztül nem tankönyvkiadót, hanem tankönyvet támogatott, így a 

tankönyvpiac akkori liberalizálása valamennyi könyvkiadó számára lehetővé tette, hogy részt 

vegyen a közoktatás tankönyvkiadásában. A liberalizációt követően új kiadók tucatjai jelentek 

meg, és vegyes minőséget kínáló tankönyvpiac jött létre mind a tankönyvekből, mind a tan-

könyvekhez kapcsolódó egyre nagyobb számban növekvő számú segédletekből. Az új tan-

könyvek fejlesztése, az iskolák tankönyvekkel történő ellátása nem változott érdemben, az, 

hogy egy adott tanuló milyen tankönyvből tanul Magyarországon, azt tulajdonképp nem az 

iskola dönti el. Ennek következtében az országosan egységes és kötelező tantervi szabályozás 

nem tud megvalósulni, a tanulók országosan elvárt magas szintű tudásának lényegi feltétele 

nem teljesülhet, Még akkor sem, ha az állam igyekezett a tankönyvjóváhagyás, a tankönyv-

jegyzékre kerülés szabályozásával és az árak korlátozásával kézben tartani a tankönyvek szín-

vonalának garantálását  A tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvcímek száma jelenleg rend-

kívül – indokolatlanul – maga;  több mint ötezer féle tankönyv található a hivatalos tankönyv-

jegyzéken. Tantárgyanként és évfolyamonként változó – túlzottan sokféle minőségű, színvo-

nalú tankönyv áll rendelkezésre, de átlagosan 5-10 féle tankönyvből lehet választani az isko-

láknak a legtöbb tantárgy esetében. Ezért szükségessé vált, hogy az állam a jelenlegi közneve-

lési tankönyvpiaci szabályozási keretek helyett újat alkosson. Olyan új törvényt, amely meg-

teremti az állam felelősségét, azt az állami garanciát, amelynek alapján az állam saját állami 

tankönyvkiadóval, saját kísérleti tankönyvfejlesztéssel is biztosítja a jövőben a tankönyveket 
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az iskoláknak, de nem kizárva ebből azt a lehetőséget sem, hogy megtartsa bármely kiadó 

tankönyvfejlesztésbe való bevonásának lehetőségét. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásá-

ról szóló és 2014. január 1-ével hatályba lépett új törvény új alapokra helyezi a köznevelési 

tankönyvfejlesztés, - előállítás egészét, állami felelősségként értelmezi a tankönyvek előállítá-

sát. Ezzel is segítve a tanuló szabad iskolaválasztását, az iskolák közti átjárhatóság megvalósí-

tását és az államnak a korábbinál lényegesen nagyobb szerepet kell vállalnia mind a tanköny-

vek előállításában és terjesztésében, mind a költségek alacsony szinten tartásában. A tan-

könyvek, tanszközök új generációjának megteremtésében az egész életen át tartó tanulás 

(LLL) és a minden helyzetben való tanulás (LWL) paradigmái, továbbá az IKT eszközök szé-

les körű alkalmazásának lehetőségei, a tudásmegosztó platformok, tanulási hálózatok fokoza-

tos térnyerése, mellett fontos szerep jut a megváltozott tartalmi módszertani követelmények-

nek, a hazai kurikulum implementáció több mint két évtizedes tapasztalatainak, és az az el-

múlt tervezési időszakban megkezdett a TÁMOP 3.1.2/B konstrukció keretében megkezdett 

fejlesztéseknek,  

A beavatkozás az alábbi átfogó és specifikus célokon alapul 

 Minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés. 

 A köznevelési rendszer megújításából következő tartalmi módszertani változások ér-

vényesítésének támogatása 

A beavatkozás a következő hazai stratégiai dokumentumok céljaihoz járul hozzá 

 Köznevelési törvény 

 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásról szóló törvény 

 Nemzeti alaptanterv 

 Kerettantervek  

 Digitális megújulás cselekvési terv 

A beavatkozás tartalmának leírása 

A beavatkozás konkrét céljai: 

 a hagyományos és modern taneszközök fejlesztéseinek összehangolása 

 új fejlesztésű taneszközök bevezetésének, elterjesztésének támogatása 

 digitális tanulási környezet létrehozása 

A beavatkozás eszközei 

A beavatkozás keretében sor kerül a hagyományos és modern taneszközök fejlesztéseinek 

összehangolására annak érdekében, hogy elkerüljük a párhuzamos fejlesztésekből fakadó 

többletköltségeket, illetve kiaknázzuk a hagyományos és modern eszközök köznevelésünkben 

való párhuzamos jelenlétéből fakadó szinergikus előnyöket. 

Az új tartalmi szabályozóknak megfelelő taneszközök fejlesztésének előkészítése során hazai 

és nemzetközi kutatások és fejlesztések végrehajtása, taneszköz-koncepciók fejlesztése is 

megvalósulhat. 

A beavatkozás keretében kerülhet sor az új fejlesztésű tankönyvek, taneszközök bevezetésé-

nek, elterjesztésének támogatására, a hatékony felhasználás körülményeinek megteremtésére. 

A beavatkozás keretén belül meg kell teremteni a digitális oktatási rendszerek sztenderd köve-

telményeit tekintetbe véve a már meglévő eszközrendszert és a diákok meglévő eszközeit. 

Nyitott szabványon alapuló, fenntartható környezet kialakítása szükséges, amely biztosítja az 

egyenlő hozzáférés lehetőségét minden tanuló és pedagógus számára a különböző pedagógiai 

és adminisztrációs tevékenységek ellátása során. 
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A beavatkozás célcsoportjának leírása 

 A köznevelésben alkalmazott pedagógusok. 

 A köznevelésben érintett tanulók és szüleik, gondozóik. 

 Taneszközök fejlesztésének előkészítésében, megvalósításában résztvevő vállalatok és 

szervezetek, közvetítők, valamint ezek munkatársai, szakértői. 

2.6.7 A pedagógiai kreativitás és újítás, valamint a tehetség támogatása a köznevelés 

minden szintjén 

A beavatkozás az alábbi hazai problémák megoldására irányul 

Az oktatás és a megújulás kérdéséről való gondolkodás egyik legnagyobb dilemmája, hogy 

maga a köznevelési ágazat hogyan tehető képessé a megújulásra. A megújulásról való gon-

dolkodásban a tudományos kutatásból születő új tudás és a gyakorlat kapcsolata nem lineáris, 

hanem az iteratív és körkörös hatásokra épülő dinamikus modellként írható le. Ennek felel 

meg az egyetem, a kormány és az ipar, vagy tágabban nézve a tudományos kutatás, a tudo-

mány- és innovációs politikát megvalósító kormányzat és a gyakorlat (beleértve ebbe a szol-

gáltatások, így az oktatás világát is) közötti kapcsolatrendszert szemléltető tudásháromszög-

modell. E modellben a tudományos kutatás szereplői és a másik két póluson lévő szereplők 

között a tudásáramlás bonyolult dinamikus formái alakulnak ki, amelyeket a tudatos megúju-

lási politika képes fejleszteni. A felsorolt területek elszigetelt működése, a közöttük folyó 

kommunikáció hiánya jelenti a legnagyobb problémát hazánkban. 

A nevelési-oktatási megújulási rendszerre elsősorban a tudás menedzselésének a perspektívá-

jából tekintünk, és az eredményes oktatási-nevelési megújulási rendszer meghatározó tulaj-

donságának gondoljuk azt a képességét, hogy ösztönzi az új tudás létrehozását, segíti a tudás 

– ezen belül a nem kodifikált, tacit tudásnak is az – eredményes megosztását és terjedését. A 

hiányzó megújulási rendszer jelenthetné azokat a kereteket, amelyek között az oktatás jobbí-

tását célzó tudás termelődik, megosztásra kerül, és azt a gyakorlatban alkalmazzák, beleértve 

ebbe az oktatás jobbítását szolgáló elméleti és alkalmazott kutatásokat, a gyakorlatorientált 

fejlesztéseket és a tágan értelmezett oktatási-nevelési rendszeren belül zajló megújításokat. 

A megújulási rendszer alatt szereplők, szervezetek és intézmények, kapcsolódások és folya-

matok együttesét értve, a rendszer valóban láthatóvá válhat. Olyan intézmények és szerveze-

tek alkothatják, mint például az oktatáskutatással foglalkozó intézetek, az megújításokat meg-

valósító iskolák, az egyetemek és a tanulásipar szereplői közötti együttműködések, az üzleti 

szolgáltatók, a pályázati rendszerek, az megújulást segítő képzések, az eredmények megosztá-

sát szolgáló informatikai felületek és hasonlók. Egy ilyen működő rendszer rámutathatna 

azokra a folyamatokra és kapcsolódási pontokra, amelyek a most még elszigetelten működő 

elemekben akadályozzák a szinergikus kapcsolatok érvényesülését. 

A nemzetközi kutatások azt bizonyítják, hogy nagy szervezetek esetében a hálózati tudás-

megosztás a szakmai megújulás igen jelentős potenciállal rendelkező és hatékony módja fel-

téve, hogy 

 a szervezet tagjai, intézményei érdekeltek a tudás megosztásában; 

 garantálható a megosztani kívánt tudás minősége. 

A köznevelés hazai rendszerében eddig nem teremtődtek meg az egyéni és intézményi meg-

újítás megosztásának, a szervezetek horizontális tanulásának garantált minőséget biztosító 

keretei, így a köznevelés ebben rejlő fejlesztési lehetőségei nem kellően kihasználtak. Az in-

novatív pedagógusok gyakorlata intézményen belül sem terjed, a kezdeményezések elszigetelt 

törekvések maradnak. 
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A megújulási készségek, kompetenciák célzott fejlesztése a köznevelési rendszerben esetle-

ges. A megújulási készségek, kompetenciák fejlesztésének módszertana elvétve jelenik meg a 

pedagógusok graduális, posztgraduális és továbbképzési rendszerében. 

A köznevelési intézmények vezetői számos esetben nincsenek felkészülve megújulási folya-

matok felkarolására, bevezetésére és koordinálására, a változások menedzselésére. Kellő be-

avatkozás nélkül nem történik meg az innovatív kezdeményezések intézményi, intézményközi 

szintre emelése és fenntartása. Az alapkészség-fejlesztésben kiemelkedő jelentőségű művé-

szeti nevelés (melynek nagy szerepe volna a kreativitás és innovációs készségek kialakításá-

ban) nem kap súlyának és jelentőségének megfelelő szerepet a köznevelés rendszerében. A 

vállalkozói készségek fejlesztése tartalmi és módszertani vonatkozásban is fejlesztésre szorul. 

Az előző időszakban e területen történt jelentős változások ellenére a tehetségek felkutatásnak 

és fejlesztésének egyik legnagyobb akadálya, hogy az egymástól elszigetelten működő műhe-

lyekben felhalmozódott tapasztalatok mások számára nehezen válnak elérhetővé. Jelenleg 

még nincsenek megbízható elemzések a különféle tehetségprogramok hatásáról, amelyekre 

nagy szükség van ahhoz, hogy a programok rendszerbe illeszthetőek legyenek. 

Nincs kidolgozva a tehetségfejlesztés mérési-értékelési rendszere, amely mind a pedagógu-

sok, mind a gyermekek, mind a szülők számára tájékozódást adhat a tehetségek azonosításá-

ban, a számukra legmegfelelőbb fejlesztés kiválasztásában. Nincs olyan mérő-értékelő esz-

köz, amely alkalmas lenne a pedagógusok, intézmények tehetséggondozó tevékenységének 

mérésére. Nincs kialakítva a feltárt tehetségek nyomon követésének rendszere, ami ugyancsak 

nehezíti a tehetséggondozó tevékenység értékelését. 

A hátrányos helyzetű, illetve különleges bánásmódot igénylő gyermekek tehetsége a közneve-

lés hagyományos keretei között sok esetben rejtve marad. Ez az egyik oka annak, hogy a te-

hetséggondozó programokban is alulreprezentáltak. A szociokulturálisan vagy más szem-

pontból hátrányos helyzetű tehetségek nem tudnak megfelelő számban megmutatkozni a spe-

ciális, nekik szánt programok ellenére sem az oktatási-fejlesztési háttér hiánya miatt. 

A tehetségek gondozására inkább a különböző területekre specializálódott, úgynevezett tago-

zatos általános iskolai és középiskolai osztályokban (nyelvi, sport, művészeti, természettudo-

mányos stb.) volt és van lehetőség. Az iskolai sportkörök, diáksport egyesületek, sportiskolai 

kerettanterv szerint működő sportiskolák és az alapfokú zeneiskolák működése az utóbbi 

években a források hiánya miatt egyre rosszabb helyzetbe került. 

A hatékony és eredményes tehetséggondozás érdekében szükséges lenne a tehetséggondozó 

szakemberek módszertani, pedagógiai, pszichológiai képzésének beillesztése az alap és a to-

vábbképzésekbe.  

A beavatkozás az alábbi átfogó és specifikus célokon alapul 

 Minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés 

 A köznevelési rendszer megújításából következő tartalmi módszertani változások ér-

vényesítésének támogatása 

A beavatkozás a következő hazai stratégiai dokumentumok céljaihoz járul hozzá 

 A nemzeti köznevelésről szóló törvény és végrehajtási rendeletei 

 Nemzeti alaptanterv 

 Óvodai nevelés országos alapprogramja 

 Felsőoktatási törvény 

 Innovációs tevékenységek meghatározó jogszabályok 

 Nemzeti tehetség program 
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 Köznevelés-fejlesztési stratégia (elfogadást követően) 

 Javaslat a nemzeti oktatási-nevelési megújulási rendszer fejlesztésének stratégiájára 

A beavatkozás tartalmának leírása 

A beavatkozás konkrét céljai: 

 Tehetségfejlesztés a köznevelés minden szintjén: 

o A köznevelés terén meglévő és újonnan kialakuló tehetségfejlesztő programok 

rendszerbe illesztése. 

o A tehetségfejlesztés módszertanának beillesztése a pedagógusok alapképzésé-

be, továbbképzésébe.  

o Intézményi tehetségfejlesztő programok feltárása, működésének támogatása. 

 Az innováció és a kreativitás fejlesztése: 

o A kreativitás és az innovációs készségek fejlesztését célzó módszertani ajánlá-

sok és eszközök kidolgozásának támogatása. 

o A köznevelés terén működő és újonnan alakuló megújulási kezdeményezések 

hálózatba szervezése, a hálózatos működés támogatása. 

 Az oktatás–kutatás–innováció tudásháromszög teljes mértékű megvalósításának meg-

alapozása: 

o Az oktatásban és az innovációban felhasználható kutatások támogatása a tu-

dásháromszög kontextusában 

o A háromszög elemei közötti folyamatok és kapcsolatok feltárása a megfelelő 

egyensúly és szinergia kidolgozása érdekében 

o A hálózatközpontú (intézményi és pedagógus) munkakultúra kialakítása, tá-

mogatása – különös tekintettel a reáltárgyakat oktató pedagógusok közötti 

kapcsolatépítés bátorítása, továbbá a matematikai, a természettudományos és a 

műszaki oktatás, valamint a kutatói-tudományos világ és a munka világának 

összekapcsolására. 

A beavatkozás eszközei 

A hazánkban működő, vagy korábban működött tehetségsegítő programok kataszterének el-

készítése, a programok leírása, az eredmények nyilvánossá tétele.  

Az országos mérés-értékelési rendszerek eredményeinek megosztása a tehetséggondozásban 

közreműködő szakemberekkel. 

Olyan standardizált mérés-értékelési eszközrendszer kifejlesztése, amely alkalmas a tehetség-

gondozást végző pedagógusok és intézmények hatékonyságának mérésére, különös tekintettel 

a következőkre:  

 a fejlesztés során figyelembe veszi – mind az intézményi, mind az intézményen kívüli 

szervezeti formákban – a tehetséggondozásra jellemző egyéni sajátosságokat (képes-

ség, problémamegoldás, kreativitás stb.)  

 biztosítja a fejlesztést szolgáló sokféle tevékenység szervezését, az egyéni fejlesztést 

segítő közvetlen és közvetett támogatást.  

 fejleszti az önálló tevékenységeket (önismeret) és társas tevékenységeket (szociális 

kapcsolatok). 

Egységes nemzeti tehetség-megismerési módszer kifejlesztése és bevezetése a köznevelés 

rendszerébe: 

 A tehetségek felismerésének módszereinek kidolgozása és bevezetése a szakképzés-

ben, a szakmaszerzés folyamatában is.  
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 Mérőeszközök, kérdőívek és tesztek standardizálása, jogtiszta használatuk feltételei-

nek elősegítése. A megismerési módszerekkel kapcsolatos továbbképzések biztosítása 

pedagógusok számára. A tehetség-megismerő és gondozó módszerek használatát tá-

mogató rendszer kiépítése. 

A tehetséggondozásban közreműködők együttműködésének segítése, társadalmi kapcsolatok 

és kommunikáció bővítése a tehetségsegítést végzők, az állami, egyházi, civil szervezetek, 

valamint a média és a piaci résztvevők között. 

Tehetséggondozó programok akkreditációs rendszerének kidolgozása és működtetése. Euró-

pai uniós és más nemzetközi tehetséggondozó kapcsolatok fejlesztése. 

A tehetséggondozás területén már működő szakértők továbbképzése, fejlesztése, szakértői kör 

bővítése. A támogató rendszer intézményi és finanszírozási környezetének kidolgozása, mű-

ködtetése. 

Az egymástól való tanulás, horizontális együttműködések kialakítása tehetségterületenként, 

ehhez fejlesztő, illetve koordinációs támogatás biztosítása. A működő tehetségsegítő progra-

mok összekapcsolása, kommunikációjuk biztosítása a szakmai szolgáltatások és szolgáltatók 

körébe történő beemeléssel, az oktatási rendszer szintjei közötti átjárhatóság és kommuniká-

ció elősegítésével. 

Egyénre szabott, hatékony tehetséggondozó programok megvalósulásának támogatása. Esély-

teremtés a köznevelés teljes területén, ezen belül a tehetségsegítés területén, valamint a ki-

sebbségek, a különleges bánásmódot igénylő, a szociokulturális hátrányokkal küzdő, és a fo-

gyatékossággal élő fiatalok számára egyenlő hozzáférés biztosítása.  

A különleges bánásmódot igénylő, kiemelkedően tehetséges tanulókat támogató, a képesség- 

és személyiségfejlesztést, az önismeretet, a kreativitást, a gondolkodást erősítő és fejlesztő 

tehetséggondozó programok kidolgozása és széleskörű elterjesztése. 

A tehetséggondozás módszertanának tanítása, fejlesztése a pedagógusképzésben a graduális, 

és posztgraduális képzésben is, amibe a működő programok és szakértők tapasztalatai beépül-

nek. 

A tehetséggondozó programok értékelése, az eredmények folyamatos nyomon követése, visz-

szacsatolás és fejlesztés biztosítása. 

„Innovációs térkép” megalkotása az innovációban érintettek – és kimaradtak – felmérése je-

gyében. Kiemelt oktatási térségek kijelölése a speciális fejlesztést igénylő vagy kisebb meg-

újulási potenciállal rendelkező területeken, normatív fejlesztések megkezdése. Az intézmé-

nyeken belüli megújulási folyamatok ösztönzése. A megújulási folyamatokat támogató veze-

tői készségek fejlesztése képzések, hálózatok, mentorok segítségével. 

A tanulást és a szakmai fejlődést támogató szervezeti kultúra kialakításának támogatása, az 

intézmények közötti tudásátadás ösztönzése, a hálózatépítés, -fenntartás és –fejlesztés stan-

dardjának megalkotása. 

A hálózatközpontú (intézményi és pedagógus) munkakultúrát támogató működéshez kutatói 

kapacitás fejlesztése, és háttérintézményi kapacitás fejlesztése (szervezetfejlesztés, tovább-

képzések, kommunikációs és szaknyelvi tréningek stb.) 

Pedagógiai újítások nemzetközi szinten való összehangolása és részvétel nemzetközi pedagó-

giai újítási projektekben. Olyan kutatások támogatása, amelyek reagálnak a nemzetközi okta-

táskutatás aktuális témáira, trendjeire, csatlakoznak nagy nemzetközi felmérésekhez, azok 

eredményeit értelmezik hazai és nemzetközi kontextusban is. Az eredmények, a korszerű tu-

dásmenedzsment folyamatok és eszközök az érintett célcsoportok számára elérhetőbbé vál-
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nak. Online és web2-es, web3-as felületek felhasználásával a háttérintézményekben és a fel-

sőoktatási intézményekben hálózatos együttműködés kialakítása a kutatók és a pedagógusok 

között, illetve lehetőség biztosítása a pedagógusok egymással történő kommunikációjára. 

A kommunikációs és együttműködési csatornák működtetésének fenntarthatóságának biztosí-

tása megfelelő finanszírozási és szervezeti háttér kialakításával. A kutató tanárok számára 

kapacitás-, készségfejlesztés biztosítása (szaknyelvi, módszertani, önfejlesztő továbbképzé-

sek, tréningek). 

Az oktatás-kutatás-innováció háromszöge (tudásháromszög) azon a szoros kapcsolaton ala-

pul, hogy bármelyik területbe is fektetünk be, az egyrészt erősíti a hármas kapcsolatát, más-

részt kihat a többi területre is. Nem alkotnak egy merev struktúrát, országonként, régiónként 

is változhat a súlyuk. 

Nélkülözhetetlen, hogy rendszeresen sor kerüljön az oktatási-nevelési megújulási rendszer 

működésének átfogó értékelésére. 

Az ágazati megújulási folyamatokban ki kell szélesíteni a nemzetközi dimenziót, amely 

egyúttal a keletkező termékek minőségének garantálásra is jó lehetőséget kínál. Ezzel kapcso-

latban általában megfogalmazható az, hogy a hazai oktatáskutatási és fejlesztési rendszer egé-

szét a tudáscsere hatékonyságának növelése érdekében szoros együttműködésre kell ösztö-

nözni az oktatáskutatás és fejlesztés európai és globális közösségeivel. 

A beavatkozás célcsoportjának leírása 

 A köznevelési rendszerben dolgozó pedagógusok és intézményeik. 

 A köznevelésben érintett gyermekek, tanulók és szüleik. 

 Az oktatás-nevelési kutatásokban részt vevő kutató- és kutató-fejlesztő intéze-

tek, továbbá a pedagógiai munkát támogató szakszolgálatok és szakmai szol-

gáltatók, valamint munkatársaik. 

2.6.8 A pedagógusképzés folyamatos hozzáigazítása a megújuló köznevelési rendszer és a 

társadalom igényeihez 

A beavatkozás az alábbi hazai problémák megoldására irányul 

A 2005-ben bevezetett bolognai rendszer nem oldotta meg a pedagógusképzésben korábban is 

meglévő problémákat, továbbá újabb problémák forrása lett. Ilyenek:  

 nagy eltérés (hiány) mutatkozik a munkaerő-piac igényei és a természettudo-

mányos mesterképzésre jelentkezők, illetve a képzést elvégzők számában;  

 az egyszakos végzettség rugalmatlanabbá teszi a pedagógusok alkalmazási le-

hetőségeit, számtalan problémát jelent az intézményekben való elhelyezkedés 

során; 

 a rendszerből BA szinten kikerülők intézményi alkalmazásának lehetőségei 

igen korlátozottak; 

 a pedagógus alapképzés nem kellően gyakorlatorientált, sok frissen végzett pe-

dagógus nem képes megfelelően kezelni a tanulókat, nem tud a váratlan szituá-

ciókra pedagógiailag helyesen reagálni. 

Pedagógus alapképzés Magyarországon számos felsőoktatási intézményben folyik, de igen 

eltérő kibocsájtási színvonallal. 

Csak részben megoldott a bekerülők pályaalkalmasságának vizsgálata. 
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A köznevelés előtt megjelenő új problémákra és kihívásokra – például a pedagógiai értékelés 

robbanásszerű fejlődése, az értékelési rendszer és a visszacsatolás megváltozása, a tanulók 

tudásával kapcsolatos elvárások változása, az IKT funkciók megjelenése és alkalmazása a 

tanításban – a pedagógusképzés, nem vagy csak nagy késéssel reagál. 

Az új elvárásokra (például: a matematikai, a természettudományos és műszaki oktatására sza-

kosodott pedagógusok szaktárgyi ismeretei, a tanulók alapkészségeinek fejlesztéséhez szük-

séges kompetenciák, mennyiségi növekedések – így például a mindennapos testnevelés beve-

zetése) az utóbbi évek fejlesztései során elsősorban a pedagógus-továbbképzés reagált, azon-

ban az ott bevált tartalmak és módszerek csak esetlegesen jelentek meg az alapképzésben. 

A pedagógusok munkájával kapcsolatos kutatási eredmények – például a fejlődéslélektan 

hatása, a kora-gyermekkori tanulás és fejlődés kutatási eredményei, agykutatás és a kognitív 

idegtudomány kutatásának eredményei – nagy átfutási idővel épülnek be az alapképzésbe. 

A pedagógus alapképzés és a pedagógus-továbbképzés sokszereplős rendszerében csak eset-

legesek a kapcsolódások. A pedagógusi tudás és készségek fejlesztésének módszerei, a peda-

gógusok képzése és továbbképzése nem alkot egységes rendszert, ezáltal nem kíséri végig a 

pedagógust életpályáján (hiányzik az adatbázisok összekapcsolásának lehetősége is, de sok-

szor megfelelő adatbázisok sincsenek). 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint az annak alapján megjelent új tartalmi sza-

bályozók (Nemzeti alaptanterv, kerettantervek) egyfelől szükségessé teszik a korábban kifej-

lesztett pedagógus-továbbképzések felülvizsgálatát, azok illesztését az új jogszabályok és 

tartalmi szabályozók által támasztott követelményekhez, másrészt új képzési hiányterületekre 

világítanak rá. 

A pedagógus-továbbképzések jelenlegi rendszere nem biztosít információt arról, hogy 

 a minőségbiztosítás érdekében a program-alapítók/szervezők végeznek-e beválási 

vizsgálatokat az általuk alapított és/vagy szervezett továbbképzések kapcsán; 

 ágazati szinten az egyes továbbképzéseket hányan és milyen eredményességgel végez-

ték el, az egyes képzések/képzők mennyire sikeresek; 

 az egyes pedagógus milyen továbbképzéseket és milyen eredménnyel teljesített, azaz 

az oktatásigazgatás szintjén nem lehet nyomon követni egy pedagógus diplomaszerzés 

utáni szakmai „életét”, egész életén át tartó szakmai fejlődését. 

A beavatkozás az alábbi átfogó és specifikus célokon alapul 

 Minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés. 

 A köznevelési rendszer ágazati és intézményi irányításához kapcsolódó fejlesztések 

támogatása. 

A beavatkozás a következő hazai stratégiai dokumentumok céljaihoz járul hozzá 

 Nemzeti köznevelésről szóló törvény 

 Óvodai nevelés országos alapprogramja 

 Nemzeti alaptanterv 

 Kerettantervek 

 Pedagógusképzés képzési és kimeneti követelményei 

 Köznevelés-fejlesztési stratégia 

A beavatkozás tartalmának leírása 

A beavatkozás konkrét céljai: 
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 Olyan pedagógusképzések fejlesztésének támogatása, amelynek keretében megszerzik 

és gyakorolják – mind az alapfokú nevelés-oktatásban, mind az azt megelőző, vala-

mint azt követő középfokú szakaszban – a gyermekek, tanulók alapkészségeinek (kü-

lönösen az olvasás-szövegértésnek és az egészségtudatos magatartásnak) megszilárdí-

tásához szükséges kompetenciákat. 

 Olyan képzések fejlesztésének támogatása, amelyek nagyobb hangsúlyt helyeznek a 

matematikai, a természettudományos és a műszaki oktatására szakosodott pedagógu-

sok szaktárgyi ismereteinek és tudásának elmélyítésére. 

 A pedagógusképzés megkezdésére való alkalmasság vizsgálati szempontjainak kidol-

gozása, ez alapján alkalmassági vizsga bevezetése. 

A beavatkozás eszközei 

Az egységes felsőfokú tanítói – pedagógusi alapképzés megvalósításának támogatása, a köz-

nevelés egységes pedagógusképzéssel kapcsolatos elvárásainak (egységes pedagogikum, 

megnövelt diszciplináris képzési idő, kötelező kétszakosság) becsatornázása a pedagóguskép-

zés megújuló rendszerébe. A megújuló rendszer működési tapasztalatainak gyűjtése, vissza-

csatolása, szükséges korrekciók végrehajtásában való közreműködés. 

Az új tartalmi szabályozóknak és a pedagógusképzés megújított képzési és kimeneti követel-

ményeinek megfelelő képzések fejlesztésének támogatása, különös tekintettel a pedagógusje-

lölt hallgatók készség- és képességfejlesztésére. Az alapképzésből kikerülő pedagógusoknak 

rendelkezniük kell azon készségekkel, képességekkel, amelyek birtokában sikeresen fejlesztik 

tanulóikban az alapkészségeket (különösen az olvasás-szövegértést). 

A pedagógusképzés megkezdésére való alkalmasság bevezetésének szükségességét alátá-

masztó kutatás támogatása. Az alkalmassági vizsgálat szempontjai és eszközrendszere kidol-

gozásának támogatása. Az alkalmassági vizsgálat rendszerének pilot keretében történő kipró-

bálása, a pilot tapasztalatainak elemzése, majd ezek alapján alkalmassági vizsga bevezetésé-

nek támogatása, a jogszabályi háttér megteremtése. 

A pedagógusképzés részeként a hallgatók gyakorlati ideje egy tanévre növekedett. A gyakor-

lóhellyel, mint intézménnyel, illetve a vezetőtanárokkal szemben támasztott követelmény-

rendszer felülvizsgálata, a praxis szempontjából történő fejlesztése. 

A pedagógusképzés és -továbbképzés kapcsolatának, egymásra épülésének ösztönzése, a pe-

dagógusképző központok működésének támogatása. A pedagógus életpályához kapcsolódóan 

a továbbképzési rendszerben a pedagógusok szakmai tudását elmélyítő képzések fejlesztésé-

nek támogatása (például a matematikai, a természettudományos és a műszaki oktatására sza-

kosodott pedagógusok számára), de más területeken is.  

A pedagógusképzés tudományos megalapozása érdekében a tanítással kapcsolatos kutatások 

támogatása (tanítás, tanulás kutatása, tantárgy-pedagógiai kutatások stb.), a kutatási eredmé-

nyek képzésbe, továbbképzésbe való beépítése valamint gyakorlati kipróbálása, a pedagógu-

sok – kutatótanárok – kutatásokba való bevonása.  

Az egész életen át tartó tanulás stratégiájával összhangban, a köznevelési rendszer reformjá-

nak előmozdításával – elsősorban az oktatás eredményességének és hatékonyságának a javítá-

sa, a minőségi oktatáshoz történő jobb hozzáférés biztosítása révén – a köznevelés használha-

tó és európai szinten versenyképes tudást, valamint a megszerzett tudás és kompetenciák fo-

lyamatos fejlesztését megalapozó és ösztönző alapkészségeket fog átadni mindenki számára.  
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Ennek érdekében: 

 átalakul a pedagógus-továbbképzések akkreditációs rendszere, hogy biztosítsa az új 

képzési elvárásoknak, módszertani, illetve tartalmi követelményeknek megfelelő tar-

talmak feltöltésének lehetőségét; 

 a minőségbiztosítás utógondozás, együttműködés keretében valósul meg; 

 a pedagógusok szakmai továbbfejlődése érdekében olyan állandó, az egész életen át 

tartó tanulási folyamat biztosítása valósul meg, amelynek során a pedagógusok egy ta-

nuló közösség tagjaiként aktívan, és konstruktív módon vesznek részt saját, és tágabb 

szakmai közösségük továbbfejlesztésében. 

A beavatkozás célcsoportjának leírása  

 A köznevelésben alkalmazott pedagógusok 

 Felsőoktatási intézmények pedagógusképzésben közreműködő oktatói 

 Pedagógusképző központok munkatársai 

 Pedagógushallgatók 

 Pedagógiai kutatásokkal foglalkozó kutatók 

 Pedagógus-továbbképzések alapítói, fejlesztői 

2.6.9 A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének biztosítása 

A beavatkozás az alábbi hazai problémák megoldására irányul 

Az európai  pedagógiai gondolkodásban a pedagógusok folyamatos fejlődésre épülő életpá-

lyaként való komplex megközelítése jellemző: a pedagógus életpálya szakaszai egy koherens 

rendszert alkotnak, mely a pedagógusi kompetenciákra épül. Ez azt jelenti, hogy a tanárkép-

zés bevezető szakasza; a továbbképzési rendszer; a köznevelési, pedagógusképzési, foglalkoz-

tatási, akkreditációs és minőségbiztosítási szabályozások; a bérezési, előmeneteli és ösztönző 

rendszerek egységes rendszert kell, hogy alkossanak. 

A pedagógus életpálya feltételrendszerének javítása érdekében kiemelt cél a – köznevelési 

terület stratégiai fejlesztésének tematikájában – a pedagógus pálya presztízsének növelése, a 

pálya vonzóvá tétele a munkaerő-piaci megmérettetés során, ezzel együtt a munkahelyi le-

morzsolódás és az onnan történő elvándorlás minimális mértékűre csökkentése. 

A pedagógusok társadalmi megbecsültségének emeléséhez további intézkedésekre, így újabb 

szakmai és anyagi ösztönzők bevezetésére lehet szükség annak érdekében, hogy a pedagógus-

szakma vonzó lehetőséget jelentsen a pályaválasztók számára, illetve a köznevelés minden 

területén biztosítsa a pályán maradást a gyakorló pedagógusok körében. A pedagógusok 

szakmai fejlődését meghatározó folyamatok és feltételek az alábbi problémák megoldását 

követelik meg: 

 a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj bevezetése máris komoly előrelépést jelent, de a fel-

sőoktatási tranulmányaikat már korábban megkezdő, legjobb eredménnyel végző pe-

dagógushallgatók továbbra sem elég magas számban vállalják a képzettségük szerinti 

munkakör betöltését, nem tudják őket alkalmazni az intézmények, nem sikerül a pá-

lyára vonzani a leginkább rátermett fiatalokat; 

 a pályára állást követően a folyamatos szakmai fejlődés formai feltételeinek megléte 

esetén gyakori a megújulás lehetőségét biztosító alkalmak anyagi keretek hiánya miat-

ti kihasználatlansága; 

 a minőségi oktatás megteremtésének fontos eleme azoknak a lehetőségeknek a biztosí-

tása, amelyek lehetővé teszik a pedagógusok szakmai fejlődését, tapasztalatok szerzé-
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sét, jó gyakorlatok megismerését itthon és külföldön egyaránt, amihez elengedhetetlen 

a hazai pedagógus képesítések megfeleltetése a nemzetközi képesítéseknek, az egyéni 

szakmai fejlődés lehetőségének biztosítása a pedagógusok számára; 

 a pedagógusok – különböző külső és belső körülmények következtében – nem kellően 

mobilisek; 

 az inmobilitásnak köszönhetően nem szerezhetnek kézzelfogható tapasztalatokat a fe-

ladat-ellátási helyüktől eltérő – országhatáron belüli vagy kívüli – területekről; 

 nemzetközi felmérések szerint a magyar pedagógusok európai- és nemzetközi ver-

senyképesség tekintetében, illetve a korszerű pedagógiai eszközök használata terén 

nem tartoznak az élvonalba, nem aktívak a tapasztalatcserét szolgáló hálózatokban. 

 a hazai pedagógusok jelentős részének nyelvtudása nem elegendő ahhoz, hogy nem-

zetközi szakmai kapcsolatokat építsen és ápoljon, kövesse a külföldi szakirodalmat; 

 a lehetőségekhez képest kevéssé valósul meg a hazai és nemzetközi oktatási-nevelési 

és a kulturális értékek áramlása, cseréje. 

 a pedagógusok nehezen találnak nemzetközi kapcsolatokat, nem ismerik a nemzetközi 

kapcsolatfelvételre alkalmas platformokat, partnerkapcsolati hálózatokat; 

 a pedagógusok és a tanulók kapcsolata a Kárpát-medencében és más magyarlakta terü-

leteken élőkkel, egymás meglátogatása és a magyar pedagógusok közötti intenzív 

szakmai kapcsolat ápolása rendkívül esetleges; 

 a pedagógus életpályamodellhez tartozó minősítési rendszer továbbfejlesztése; 

 az alkotóév feltételeinek kidolgozása a pedagógusok szakmai és szellemi megújulása 

érdekében. 

A beavatkozás az alábbi átfogó és specifikus célokon alapul 

 Minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés 

 A pedagógus pálya vonzóbbá tétele 

A beavatkozás a következő hazai stratégiai dokumentumok céljaihoz járul hozzá 

 A nemzeti köznevelésről szóló törvény és végrehajtási rendeletei 

 Köznevelés-fejlesztési stratégia (elfogadást követően) 

 Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé prioritás Emberi Erőfor-

rás Fejlesztési OP (EFOP) 

 A pedagógiai szakmai szolgáltató rendszer és ezen belül különösen a szaktanácsadói 

(tantárgygondozói) tevékenység kiépítése 

 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzés-

ben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló kormányrendelet 

 A pedagógusok előmeneteli rendszerének szabályairól és a nevelési-oktatási intéz-

ményben történő foglalkoztatás szabályairól szóló kormányrendelet 

A beavatkozás tartalmának leírása 

A beavatkozás konkrét céljai: 

 A pedagógus előmeneteli rendszerhez tartozó minősítési rendszer fejlesztése. 

 A pedagógusok számára egyéni szakmai fejlődési utak lehetőségeinek támogatása, a 

szakmai és szellemi megújulást szolgáló alkotóév bevezetési feltételeinek megtervezé-

se. 

 A pedagógusok határon belüli és kívüli mobilitásának támogatása: 

o A mobilitás határon belüli feltételeinek feltárása és megteremtése (például: 

szolgálati férőhelyek, csereprogramok). 
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o A mobilitás határon kívüli feltételeinek feltárása és megteremtése (például: 

nyelvi, kulturális). 

 A pedagógusok lelki egészségvédelmének támogatása: 

o A támogatás országos rendszere kialakítási feltételeinek feltárása és megterem-

tése. 

o Problématerületek feltárása, szakemberek felkészítése. 

A beavatkozás eszközei 

A pedagógusok egyéni szakmai fejlődéséhez biztosítani kell: 

 a szaktanácsadói-tantárgygondozói rendszer kiépülését és annak a pedagógiai elvnek a 

gyakorlati érvényesítését, hogy mindenki saját életének legjobb szakértője, így a ta-

nácsadó meghatározó feladata az, hogy a támogatandó pedagógussal minél mélyebb és 

szélesebb körű együttműködést alakítson ki  

 azon szaktanácsadói kompetenciák kialakítását, amelyek konkrét pedagógiai szituáci-

ókban, módszertani kérdésekben nyújtanak segítséget a pedagógusoknak, támogatják a 

reflektív önfejlődésüket, ezenkívül hozzájárulnak az adott iskola pedagógiai program-

jának, helyi tantervének eredményesebb megvalósításához. 

 a szaktanácsadók (tantárgygondozók) kulcsszerepét a pedagóguspálya teljes kontinu-

umát lefedő szakmai fejlődési folyamat elősegítésében, illetve az intézmények belső 

minőségfejlesztésének támogatásában 

 a pedagógus életpályán való magasabb fokozatba lépéshez szükséges tudás, képzettség 

megszerzésének (például: szakvizsga, PhD) lehetőségét; 

 a horizontális tanulás feltételeinek, körülményeinek, az egymástól tanulás, az érdeklő-

désnek megfelelő, önkiteljesítő munka lehetőségét; 

 IKT-val támogatott, folyamatba ágyazott továbbképzési programok kidolgozását és 

megvalósítását; 

 mobilitást támogató egyéb képzések akkreditációját és tartását; 

 a társadalmi mobilitás érdekében a pedagógusok számára a digitális, az idegen nyelvi 

tudás megszerzésének lehetőségét. 

A pedagógus előmeneteli rendszerhez tartozó minősítési rendszer fejlesztése során tervezett 

lépések a következők: 

 az implementáció után, az intézményi bevezetés tapasztalatai alapján a tartalmi elemek 

továbbfejlesztése, a működtetéshez szükséges kapacitás biztosítása; 

 a szakértői képzések továbbfejlesztése, lebonyolítása a folyamatos jogszabályi és tar-

talmi változásoknak megfelelően. 

A pedagógusok szakmai és szellemi megújulását szolgálja az alkotóév bevezetése, amely le-

hetőséget teremt: 

 a mesterpedagógus vagy kutatótanár fokozatba lépéshez szükséges tudás, képzettség 

megszerzésére (például: szakvizsga, PhD), kutatás megvalósítására;  

 a pedagógusi pályákon működő igényes, pedagógus értelmiségieknek a szakmai elő-

rehaladásra és egyben, arra, hogy a kreatív képességeik kibontakozhassanak; 

 a szellemi regenerációra, a szakmai tudás felfrissítésére, új típusú továbbképzéseken 

való részvételre; 

 idegen nyelvi környezetben történő szakmai továbbképzésre. 

A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének biztosítása érdekében a speciális tovább-

képzések mellett szükség van olyan támogatásokra, elsősorban csereprogramok ösztönzésére, 

amelyek lehetővé teszik a pedagógusok egymástól való tanulását, a pedagógiai jó gyakorlatok 
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terjedését pedagógusok és intézmények között. Határon belüli mobilitás támogatásának meg-

teremtése érdekében: 

 a feltételek feltárása és megteremtése (szolgálati férőhelyek, csereprogramok); 

 hazai oktatással-neveléssel kapcsolatos szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken 

való részvétel támogatása a határon túli pedagógusok számára; 

 hazai partnerkapcsolatokat építő, a horizontális tanulást segítő és azokat megvalósító 

látogatások támogatása; 

 hazai partnerkapcsolatok kiépítését elősegítő és regisztráló informatikai rendszerek 

támogatása, fejlesztése; 

 a nemzetközi mobilitás akadályainak leküzdése idegennyelv-tanulással; 

 a mobilitások eredményeinek beépítése a mindennapi nevelő-oktató munkába; 

 társadalmi kapcsolatok és kommunikáció bővítése az állami, egyházi, civil szerveze-

tek, valamint a média és a piaci résztvevők között a hazai mobilitás támogatásában. 

Az országhatárokon túlmutató mobilitás egyik célja a határon kívüli pedagógusok, iskolák 

bevonása a hazai tudásmegosztás rendszerébe úgy, hogy a megosztani kívánt tartalmak minő-

sége mindkét oldal számára garantált legyen. Ennek érdekében: 

 a köznevelés hazai rendszerében működő adatbázisokat és minősítési rendszereket ki 

kell bővíteni az új követelményeknek megfelelően; 

 finanszírozási, támogatási konstrukciókat kell kidolgozni határon kívül működő jó 

gyakorlatok és intézmények minősítéséhez, illetve megújulásának megosztásához, to-

vábbá a hálózati tanulás támogatására, a határon kívül működő intézmények módszer-

tani centrummá fejlesztéséhez; 

 uniós mobilitási pályázatok kiírása nem nyelvszakos pedagógusok számára a módszer-

tani eszköztár bővítése, a köznevelési jó gyakorlatok megismerése érdekében; 

 idegennyelv-szakos vendégtanárok hazai iskolákban való foglalkoztatásának támoga-

tása;  

 nemzetközi partnerkapcsolatokat támogató infokommunikációs platformok támogatá-

sa; 

 nemzetközi együttműködéseket, partnerkapcsolatokat építő előkészítő és azokat meg-

valósító látogatások támogatása; 

 nemzetközi partnerkapcsolatok kiépítését elősegítő informatikai rendszerek kialakítá-

sának támogatása, fejlesztése; 

 folyamatos és aktív részvétel a mobilitás támogatását célul kitűző (például: 

eTwinning, Comenius, European Schoolnet projektjei) nemzetközi projektekben. 

 nemzetközi oktatással-neveléssel kapcsolatos rendezvényeken való részvétel támoga-

tása pedagógusok számára; 

 a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók nemzetközi mobilitásban való részvétel-

ének támogatása (Erasmus, CEEPUS programok keretében, valamint a Grundtvig cse-

reprogramok hallgatókra való kiterjesztésének támogatásával). 

További fontos cél a hazai pedagógusok európai tapasztalatainak növekedése, ennek érdeké-

ben fontos a pedagógusképzésben, továbbképzésben elismert képesítések megfeleltetése a 

hasonló európai képesítéseknek. 

A pedagógusok lelki egészségvédelme akkor lehet eredményes, ha létezik olyan átfogó prog-

ram, amely kutatással feltárja a speciális munkahelyi és a foglalkozás műveléséhez kapcsoló-

dó stressz tényezőket, ezek megoszlásának mintázatát, azaz leírja, hogy milyen demográfiai 

környezetben, milyen szakmai tapasztalathoz, életkori csoporthoz és nevelési feladatellátás-
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hoz tartozik. Cselekvési programokat javasol az egészségmegőrző készségek kialakításához 

és erre szakembereket képez, valamint kialakítja működési környezetét. 

A beavatkozás célcsoportjának leírása 

 A határon belüli vagy kívüli köznevelési intézményekben foglalkoztatott pedagógusok 

 A pedagógusképzésben részesülő felsőoktatási hallgatók 

 Hazai és nemzetközi partnerkapcsolatok építését szervező intézmények és munkatár-

saik 

2.6.10 A végzettség nélküli iskolaelhagyás arányának csökkentése 

A beavatkozás az alábbi hazai problémák megoldására irányul 

Magyarországon sok fiatal a tankötelezettségi kor vége előtt kimarad az általános iskolából, 

vagy a középfokú oktatásból. Ennek az egyik súlyos következménye az lesz, hogy szakkép-

zettség nélkül a munkaerő-piaci beilleszkedésük, foglalkoztatásuk gyakorlatilag lehetetlenné 

válik. A fiatalok iskolából történő kimaradása elsősorban hátrányos szociális körülményeikből 

adódik. Ez a sokszor halmozottan hátrányos helyzet a képzetlenség és az alacsony fokú isko-

lázottság következtében tovább romlik, és ez mind az egyént, mind a családot tragikus élet-

helyzetekbe kényszeríti. 

A nemzetközi és hazai vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a magyar tanulók szociális, 

kulturális és gazdasági családi körülményei erősen befolyásolják várható eredményüket, a 

köznevelési rendszer hátránykompenzációs képessége nem megfelelő. 

A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésének egyik eszköze az óvodáskori fejlesztés, 

azonban az óvodai férőhelyek egyenetlen eloszlása illetve hiánya, az intézmények tárgyi és 

szakmai (például magas csoportlétszám, módszertani továbbképzések hozzáférhetőségének 

egyenlőtlenségei) és humán (például óvodapedagógusok életkorának kedvezőtlen alakulása) 

feltételeinek erősen eltérő színvonala mindezt nehezíti.  

A végzettség nélküli iskolaelhagyást csökkentő eszköz lehet a tartósan alulteljesítő iskolák 

célzott fejlesztése, azonban a hazai köznevelési rendszerből hiányzik az alulteljesítő iskolák 

azonosításának elfogadott rendszere, minősítési standardja, illetve az egységes minősítés alap-

ján alulteljesítő iskolák azonosítását követően azok célzott fejlesztésének támogatása.  

A beavatkozás az alábbi átfogó és specifikus célokon alapul 

 Méltányos köznevelés.  

 A társadalmi integráció és a kohézió segítése, a köznevelési rendszer hátránykompen-

zációs szerepének erősítése a képzettségi szint javítása által.  

A beavatkozás a következő hazai stratégiai dokumentumok céljaihoz járul hozzá 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és végrehajtási rendeletei 

 Magyarország Nemzeti Reform Programja 

 Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

 „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia 

A beavatkozás tartalmának leírása 

A beavatkozás konkrét céljai 

Végzettség nélküli iskolaelhagyást megelőző beavatkozások, valamint a már lemorzsolódott 

gyerekek reintegrálódásának támogatása: 
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 Azonosításra kerüljenek a végzettség nélküli iskolaelhagyáshoz vezető főbb tényezők, 

valamint a nemzeti, regionális és helyi szinten figyelemmel kísérjék a jelenség jellem-

zőit, ezáltal megalapozva a célzott és hatékony, tényeken alapuló szakpolitikákat. 

 Reintegrációs módszerek fejlesztése és elterjesztésének támogatása.  

 Az óvodás gyermekről és a tanulókról vezetett nyilvántartás rendszerének fejlesztése 

az iskolai pályafutás nyomon követése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás indikátora-

inak előállítása érdekében.  

Magas színvonalú kisgyermekkori nevelés és célzott támogatások: 

 A kisgyermekkori nevelés intézményhálózatának fejlesztése, kapacitásbővítése. 

 Az intézményhálózat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek megterem-

tése. 

 A kisgyermekkori neveléshez, fejlődéshez szükséges fejlesztési programok és a meg-

valósításukhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosí-

tása. 

A végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett csoportok (hátrányos hely-

zetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű; sajátos nevelési igényű, nemzetiségi, elsősorban 

roma és migráns) iskolai sikerességének elősegítése: 

 A veszélyeztetett helyzetű gyermekek/tanulók neveléséhez szükséges tartalmi-tantervi 

és módszertani ismeretek beépítése a pedagógusképzésbe. 

 A sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, nem-

zetiségi és migráns tanulók iskolai sikerességének elősegítése a pedagógiai módszer-

tani kultúra megújítása révén (új képzési tartalmak kifejlesztése). 

 A veszélyeztetett helyzetű gyerekek/tanulók iskolai sikerességének megteremtése ér-

dekében érintett csoportok (kiemelten: szülők, pedagógusok, segítő szakemberek) 

együttműködésének támogatása. 

 A végzettség nélküli iskolaelhagyás jelzőrendszerének bevezetése és országos működ-

tetése, erre épülve a végzettség nélküli iskolaelhagyást megakadályozó intézkedések 

kidolgozását és végrehajtását szolgáló mechanizmusok kiépítése és működtetése (az 

országos, helyi irányítási és intézményvezetési szintek együttműködésével). 

 A munkaerőpiacon való érvényesülés elősegítése (önismeret, pályaorientáció, életpá-

lya-menedzselési készségek fejlesztésének támogatása). 

 Kora gyermekkortól kezdődően az egyes intézménytípusok közötti átmenetek támoga-

tása. 

 Ágazatközi együttműködés kialakítása (oktatás, szakképzés, egészségügy, gyermek-

védelem). 

A tartósan alulteljesítő intézmények minőségi köznevelés nyújtásához szükséges komplex 

fejlesztési támogatása: 

 Alulteljesítő intézmények azonosítási rendszerének fejlesztése. 

 Intézmények működési, eredményességi feltételeinek támogatása, javítása. 

 Színvonalas oktatási lehetőségek és hatékony tanulási formák elérésének támogatása. 

A beavatkozás eszközei 

A végzettség nélküli iskolaelhagyás számának csökkentése érdekében: 

 A végzettség nélküli iskolaelhagyáshoz vezető főbb tényezők azonosítása, valamint a 

nemzeti, regionális és helyi szinten a jelenség jellemzőinek figyelemmel kísérése, az 

ezt támogató rendszer fejlesztése.   
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 Végzettség nélküli iskolaelhagyást csökkentő adaptálható modellek, jó gyakorlatok 

közreadása, az adaptáció támogatása, képzések fejlesztése, a kockázatnak kitett tanu-

lókkal és a szüleikkel történő együttműködés erősítése. 

 Az egyéni élethelyzetekhez történő rugalmas alkalmazkodást biztosító támogató rend-

szerek kialakítása/adaptációjának támogatása a tankötelezettségi kor befejezése előtti 

iskolaelhagyó tanulók számára az iskolai képzési rendszerbe való visszatérés érdeké-

ben. 

 Az alapfokú művészeti iskolák bevonásával a hátrányos helyzetű tanulók társadalmi 

reintegrációjának erősítése, ezáltal növelve a gyerekek köznevelési ellátórendszerhez 

való hozzáférésének esélyeit. 

 Az érintett gyermekekkel és családjaikkal foglalkozó szakemberek és ágazatok közötti 

szakmai és szakmaközi együttműködések, hálózati tanulási és tudásátadási formák tá-

mogatása. 

 Reintegrációs lehetőségek kidolgozása és biztosítása az iskolai és iskolán kívüli prog-

ramok kidolgozásával és működtetésével, illetve „Második esély” típusú programok 

működtetése, beleértve ebbe a köznevelési kollégiumokkal összefüggésben azok fej-

lesztésével kapcsolatos intézkedéseket. 

 A tanulói nyilvántartás rendszerének fejlesztése: jelzőrendszer és végzettség nélküli 

iskolaelhagyás indikátorainak (például: osztályzatok alakulása, hiányzások száma és 

tendenciája, magatartási problémák jelenléte) kialakítása annak érdekében, hogy a 

nyilvántartási rendszer alkalmassá váljon a végzettség nélküli iskolaelhagyásban külö-

nösen veszélyeztetett gyermekek/tanulók köznevelési pályafutásának követésére és a 

végzettség nélküli iskolaelhagyás veszélyének időben történő észlelésére – különös 

tekintettel az intézmények közötti átmenetek (óvoda-iskola, az alsó tagozatból a felső 

tagozatba történő átmenet, általános iskolából a középfokú oktatásba történő átmenet) 

vonatkozásában.  

A magas színvonalú kisgyermekkori nevelés támogatása érdekében: 

 Koragyermekkori ellátórendszer hiányterületeinek feltárása, intézkedési és cselekvési 

terv kidolgozása. 

 Statisztikai és migrációs mutatókon alapuló férőhely-tervezés a koragyermekkori ellá-

tórendszer kiterjesztésével (Férőhely-tervezés: adekvát óvodai vagy 2 éves kortól fé-

rőhely létesítése az adott település igénye szerint). 

 A minőségi óvodai nevelés infrastrukturális és eszközszükségletének fejlesztése, kü-

lönös tekintettel az óvodáskorú gyermekek szabad játékának, a mesének, a mozgás-

nak, valamint a tevékenységekben megvalósuló tanulás óvodai eszközrendszerének 

bővítésére, frissítésére, fejlesztésére. 

 Azonos mutatókon alapuló minőségi kisgyermeknevelés intézményi fejlesztési prog-

ramjainak egységes és ellenőrzött protokolljának és hatásvizsgálatának kidolgozása. 

A végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett csoportok iskolai sikeres-

ségének elősegítése érdekében: 

 A végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett gyerekek/tanulók 

neveléséhez-oktatásához szükséges tartalmi-tantervi és módszertani ismeretek beépíté-

se a pedagógusképzésbe, különös tekintettel az alábbi területekre: korszerű pedagógiai 

módszerek; intézménytípusok közötti átmenetek kezelése (koragyermekkortól kezdve 

a munkaerőpiacon való megjelenésig); alternatív konfliktuskezelési technikák; kiégés 

elleni védekezési technikák; infokommunikációs technikák gyakorlatba való beépíté-

se; multikulturális tartalmak. 
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 Ágazatközi együttműködés kialakítása (oktatás, szociális, egészségügy), az együttmű-

ködést támogató új képzések kifejlesztése és megtartása. 

 Szülőkkel való partnerség kialakításának támogatása, rendszeres szülőcsoportok ki-

alakítása és működtetése. 

 Mentorhálózat (kortárs és felsőoktatási hallgatói mentorhálózat) kialakítása és működ-

tetése a végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett helyzetű 

gyermekek/tanulók támogatására. A mentorhallgatók szerepének kiterjesztése a köz-

nevelési intézményekben tanulók motiválására, támogatására. 

A tartósan alulteljesítő intézmények minőségi köznevelés nyújtásához szükséges komplex 

fejlesztési támogatása: 

 Alulteljesítő intézmények azonosítási rendszerének fejlesztése úgy, hogy a kialakított 

rendszer támogassa a tanulók, a pedagógusok és az intézmények fejlődését hátráltató 

indikátorok megjelenítését, lehetővé téve a személyre, intézményre szóló intézkedések 

meghatározását. 

 A fejlesztési szükségletek felméréséhez szükséges szakértői kapacitás biztosítása.  

 Az alulteljesítő intézmények fejlesztését támogató fejlesztési csomagok meghatározá-

sa és azok célzott eljuttatásnak biztosítása.  

 Intézményi szervezetirányítási módszertani kultúra, önértékelés, célok kitűzése, meg-

valósítás tervezése, benchmarking kultúra fejlesztése, erősítése.  

A beavatkozás célcsoportjának leírása 

 A végzettség nélküli iskolaelhagyás, az iskolai pályafutás kudarccal végződése szem-

pontjából veszélyeztetett gyermekek/tanulók és családjaik 

 A végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából leginkább veszélyeztetett hátrá-

nyos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, valamint mig-

ráns tanulók és családjaik. 

 Az érintett gyermekek/tanulók intézményes nevelésében részt vevő szakemberek (in-

tézményvezetők pedagógusok, iskolapszichológusok, pedagógiai szakszolgálatok 

munkatársai) 

 Ágazati együttműködő partnerek (gyermekjólét, gyermekvédelem) 

 A tágabb társadalmi környezet szereplői (pl. a munkaerőpiac szereplői, civil szerveze-

tek) 

2.6.11 A nyitottságra ösztönző nevelés támogatása 

A beavatkozás az alábbi hazai problémák megoldására irányul 

Az egyenlő esélyek elv – az elmúlt időszak tartalmi és szervezeti változásai ellenére – sem 

érvényesül maradéktalanul a magyar köznevelési gyakorlatban, mert a rendszer még mindig 

nem nyújt azonos minőségű oktatási szolgáltatást valamennyi iskoláskorú gyermek számára. 

A családok közötti jelentős társadalmi és gazdasági különbségek, valamint a középosztály 

felől érezhető szelekciós nyomás meghatározó szerepet játszik az oktatási egyenlőtlenségek 

kialakulásában, aminek következtében nagy különbségek tapasztalhatók az egyes iskolák ok-

tatási színvonala és tanulói összetétele között.  

A társadalmi rétegződéssel szoros összefüggésben a regionális, a helyi, továbbá a kulturális és 

nyelvi különbségek is jelentős szerepet játszanak az oktatási egyenlőtlenségek kialakulásában. 

A minőségi oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlőtlen hozzáférésben, valamint a legna-

gyobb létszámú nemzetiség – a roma nemzetiség – iskolai pályafutásában tapasztalható 

egyenlőtlenség a magyar oktatáspolitika egyik legsúlyosabb problémája. 
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Ma már széles körben elfogadott, hogy a tényeken alapuló szakpolitika kritikus jelentőségű a 

nyitottságra ösztönző nevelési és oktatási rendszerek hosszú távú fejlesztése szempontjából. 

Mindehhez szükség van olyan nemzeti szintű adatgyűjtésre, amely nem csupán megfelel a 

nemzetközi szakpolitikai irányelveknek, hanem közös megközelítést alkalmaz és elősegíti a 

nemzeti és nemzetközi szintű erőfeszítések szinergiáinak kibontakozását.  

Empirikus kutatások bizonyítják, hogy a társadalomtól való elkülönítés hátrányokat eredmé-

nyez a munkaerőpiacon, és akadályozza a fogyatékossággal élő tanulók társadalmi integráció-

ját.  

 

A beavatkozás az alábbi átfogó és specifikus célokon alapul 

 Méltányos köznevelés.  

 A társadalmi integráció és a kohézió segítése, a köznevelési rendszer hátránykompen-

zációs szerepének erősítése a képzettségi szint javítása által 

A beavatkozás a következő hazai stratégiai dokumentumok céljaihoz járul hozzá 

 Magyarország nemzeti reform programja 

 Nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia 

 „Legyen jobb a gyermekeknek!” nemzeti stratégia 

A beavatkozás tartalmának leírása 

A beavatkozás konkrét céljai 

A nyitottságra ösztönző nevelést segítő eredményes módszertani megoldások és standardok 

elterjesztése, elérhetőségének biztosítása. 

A nyitottságra ösztönző nevelés megvalósításához szükséges tartalmi és módszertani ismere-

tek beépítése a pedagógusképzésbe. 

Differenciált szükségletekhez igazodó pedagógiai szakszolgáltatási ellátások fejlesztése (pél-

dául: utazó gyógypedagógusi hálózatok fejlesztése, a működő gyakorlatok rendszerbe illesz-

tése).  

Olyan SNI ellátórendszer felállítása, amely képes az egyéni igények és sajátosságok felisme-

résére és azokhoz többletszolgáltatásokat biztosít. 

A sajátos nevelési igényű gyerekek nevelésében, oktatásában részt vevő intézmények (speciá-

lis és többségi) szervezetében és működésében végbemenjen a szakmai minőség megújulása, 

megvalósuljon a gyermekek körében megnyilvánuló képességbeli és tanulási szükségletekhez 

való alkalmazkodás. 

Olyan az egészségügyi és szociális ellátó rendszerekkel együttműködő oktatási szolgáltató 

rendszer, amely biztosítja az egyéni szükségletek kielégítését, a szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférés esélyteremtését, az önrendelkezést és a teljes körű társadalmi részvételt, valamint 

az optimális életminőséget minden életkorban és minden sérültség esetében. 

Az egyenlő bánásmód követelményének fokozottabb érvényesítése, az interkulturális kompe-

tenciák fejlesztése. 

A köznevelés területén jelentkező diszkrimináció minden megnyilvánulása elleni küzdelem 

támogatása, ösztönzése. 

Az egyenlő bánásmód jegyében a toleranciára való nevelés elterjedését célzó programok és 

gyakorlatok támogatása, elérhetőségének biztosítása. 



90/103. oldal 

A demokratikus értékek és állampolgári jogok megismerését célzó programok és gyakorlatok 

támogatása, elérhetőségének biztosítása. 

A beavatkozás eszközei 

A nemzeti szinten megvalósuló nyitottságra ösztönző neveléssel kapcsolatos adatgyűjtés 

rendszerének felállítása, amely: 

 az európai szintű egyezmények keretein belül, azoknak megfelelően történik; 

 hosszú távon is nyomon követhetővé teszi a tanulók fejlődését; 

 lehetőséget ad a nyitottságra ösztönző nevelés hatékonyságának elemzésére; 

 lehetőséget ad az SNI ellátásokat és fejlesztéseket igénybevevő gyermekek és család-

jaik által a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerben észlelt problémák feltérké-

pezésére. 

Az SNI ellátó rendszerről és a rendszer adta lehetőségekről való közvetlen szülői tájékoztatás 

támogatása valamint a közvetett módon a szülőkkel kapcsolatban lévő szakemberek (védőnő, 

gyermekorvos, pedagógus) tájékoztatási képességének javítása a segítő személyek hálózatá-

nak fejlesztése és felkészítése által.  

A koragyermekkori ellátás minőségi alapú kiterjesztése érdekében az intézményes ellátórend-

szerben jelentkező igények érdekében nagyszámú szakember képzése és felkészítése.  

A SNI gyermekek fejlesztését szolgáló eszközök (eljárások, módszerek) fejlesztésének, minő-

ségbiztosításának és hozzáférhetővé tételének támogatása. Valamint olyan rendszer kialakítá-

sa, amelyben értékelhető és felmérhető a minőségbiztosított fejlesztő eszközökhöz és módsze-

rekhez való hozzáférés. 

Az SNI tanulók munkaerőpiacra történő átvezetése szolgáló fejlesztések, programok támoga-

tása:  

Az önálló életvitelhez és foglalkoztathatósághoz szükséges kompetenciák azonosítása, fejlesz-

tési módszerek kidolgozása és elterjesztése.  

A lehetséges munkáltatókkal való kapcsolatfelvétel segítése, a munkaügyi központok tevé-

kenységének megújítása. 

Különböző szolgáltató rendszerek intézményei közötti szakmai együttműködési protokollok 

kidolgozása és a civil szervezetekkel való együttműködés támogatása.  

Életpálya-építés, pályatanácsadás rendszerszintű működtetése, és az egyéni átvezetési prog-

ramok gyakorlati elterjesztése.  

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (EGYMI) együttnevelést támogató 

szerepének erősítése: 

A korábbi évek fejlesztései nyomán az EGYMI-k körében kialakult együttnevelést támogató 

szolgáltatások tovább terjesztése. 

Gyógypedagógiai intézmények szakmai minőségének további fejlesztése, amely alapján az 

intézmények képesek integrálható tanulóik felkészítésére a többségi iskolákba való átmenet 

érdekében, folyamatos támogatás nyújtására az együttnevelésben részt vevők számára.  

Differenciált szükségletekhez igazodó szakszolgáltatási ellátások fejlesztése (például az utazó 

gyógypedagógusi hálózatok feltérképezése, a módszertanok egységesítése) annak érdekében, 

hogy az EGYMI-k támogatni tudják a többségi intézményeket a sajátos nevelési igényű gye-

rekek, tanulók befogadásában.  
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A nyitottságra ösztönző pedagógiai gyakorlat kiterjesztése érdekében olyan eszközök, eljárá-

sok, módszerek elterjesztésének támogatása, amelyek képessé teszik az intézményeket – szer-

vezetükben, erőforrásaikban és működésükben – a gyerekek, tanulók képességbeli és tanulási 

szükségleteihez való alkalmazkodásra, és amelyek segítségével nyitottabb iskolai légkör, a 

tanulók között nagyobb empátia és jobb együttműködés teremthető meg. 

Interkulturális kompetenciák fejlesztése és elterjesztésének támogatása, hangsúlyt helyezve a 

demokratikus értékekre és alapvető jogokra, valamint olyan módszereket felhasználó képzé-

sek, programok támogatása, amelyek olyan pedagógiai gyakorlatot kívánnak megalapozni, 

amelyek hozzájárulnak a kulturális sokszínség pozitív kihasználásához az oktatásban és segít 

megelőzni a kissebségi csoportokhoz tartozó tanulók lemaradását. 

Az egyenlő bánásmód elterjesztése érdekében a hátrányos megkülönböztetés eseteit feltáró 

monitoring rendszer felépítése. 

Pedagógusok, szülők számára érzékenyítő és előítélet kezelő tréningek biztosítása, tantestületi 

képzés, folyamatba ágyazottan.  

A toleranciára való nevelés elterjedését és a demokratikus értékeket és állampolgári jogok 

megismerését célzó programok és gyakorlatok támogatása, elérhetőségének biztosítása. 

A beavatkozás célcsoportjának leírása 

 SNI gyermekek és családjaik 

 Az SNI gyermekek ellátásában résztvevő köznevelési és szolgáltató intézmények és 

szakemberek, az ellátórendszerben érintett egészségügyi és szociális ágazat intézmé-

nyei és szakemberei. 

 Köznevelési rendszerben dolgozó pedagógusok és tanulók  

2.6.12 A nemzetiségi nevelés-oktatás szakmai támogatása 

A beavatkozás az alábbi hazai problémák megoldására irányul 

A nemzetiségi nyelv és kultúra átörökítése, az identitás erősítése, a közösségek építése a ter-

mészetes asszimiláció miatt nagyban a nemzetiségi köznevelési intézményekre hárul. A nem-

zetiségi nevelés-oktatás területén működő intézmények ezt a megnövekedett szerepet nem 

tudják hiánytalanul ellátni. Az anyanyelvi és kétnyelvű intézmények létesítésére nincs megfe-

lelő pedagóguskapacitás, különös tekintettel a szaktárgyak oktatása területén. 

A szakképzés területén – amely nagyban kibővíthetné a nemzetiségi nyelvhasználat és annak 

munkaerő-piaci lehetőségeit – jellemző hiányosság a nemzetiségi nyelvű szakmai képzés. 

A fejlesztések során – a nemzetiségi törvény által elismert – 13 nemzetiségi területből kidol-

gozásra került tíz terület tartalmi szabályozó dokumentuma. Fontos lenne a fennmaradó terü-

letekre (ukrán, örmény, lengyel) is a tartalmi szabályozó dokumentumok megalkotása. 

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése elkezdődött. Nem 

történt még meg ezen belül a nemzetiségi szakmai szolgáltatások rendszerének kiépítése, 

amely szolgáltatásokat országosan, a miniszter által kijelölt intézmény szakmai irányításával, 

nyelvterületenként kellene megszervezni. 

Egységes standardokon nyugvó, rendszerszerűen felépített pedagógus-továbbképzésekkel a 

nemzetiségi terület teljes körűen nem rendelkezik. A nemzetiségi önkormányzatok által szer-

vezett, továbbá a tárcaközi munkatervek alapján az anyaországokkal együttműködve megva-

lósuló nyelvi, módszertani, szaknyelvi továbbképzések mellett a szükségleteknek megfelelő, 
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az új tartalmi szabályozókhoz illeszkedő, egymásra épülő képzésekből álló nemzetiségi to-

vábbképzési rendszer kifejlesztése halaszthatatlanul szükséges. 

Nem minden nemzetiség esetében állnak rendelkezésre a taneszközök, a meglévők nem il-

leszkednek az új tartalmi szabályzó dokumentumokhoz. A fejlesztés, illetve a meglévő tan-

eszközök fokozatos átdolgozása szükséges. 

A nemzetiségi oktatásban a tartalmi fejlesztést nem követte a módszertani segédanyagok ki-

dolgozása, elengedhetetlen a kerettantervekhez illeszkedő módszertani segédletek összeállítá-

sa. 

Nemzetiségi területen a tehetséggondozás az eddigiekben kizárólag a tanulmányi versenyekre 

korlátozódott. A tehetségfejlesztésre vonatkozó irányelvek és programok e területen is meg-

követelik a tematikus és strukturális bővítést.  

A nemzetiségi nevelés-oktatás hatékonyságát vizsgáló tantárgyi mérések eddig nem voltak. 

Az új tartalmi szabályozás bevezetése különösen indokolttá teszi a mérőeszközök kidolgozá-

sát, a mérések elindítását. 

A beavatkozás az alábbi átfogó és specifikus célokon alapul 

 Minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés 

 Méltányos köznevelés 

A beavatkozás a következő hazai stratégiai dokumentumok céljaihoz járul hozzá: 

 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 48/2012 (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, a pedagó-

giai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai szakmai szolgálta-

tásokban való közreműködés feltételiről 

 17/2013 (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nem-

zetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyteremtés előmozdításá-

ról 

 Óvodai nevelés országos alapprogramja 

 Nemzeti alaptanterv (2012) 

 Kerettantervek 

 Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 

 Az Európa Tanács (ET) ajánlásai Magyarország számára a Regionális vagy Kisebbsé-

gi Nyelvek Európai Kartájához kapcsolódóan 

 Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia 

A beavatkozás tartalmának leírása 

A beavatkozás konkrét céljai 

A nemzetiségi nyelv magasabb szintű elsajátításának és aktív használatának érdekében a két-

nyelvű, illetve anyanyelvi nemzetiségi oktatási forma kiszélesítése. 

Nemzetiségi nevelési-oktatási igények kielégítése új intézmények létrehozásával, különösen 

azokon a nemzetiségi területeken, amelyek nem rendelkeznek köznevelési intézményekkel 

(például: örmény, ukrán).  

A nemzetiségi nyelvű szakképzés feltételeinek biztosítása. 
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A nemzetiségi köznevelési intézményekben folyó pedagógiai szakmai munka minőségének és 

feltételeinek javítása. 

A fenti célok megvalósítása érdekében a következő tartalmi beavatkozások szükségesek: 

 A nemzetiségi nevelés-oktatás tartalmi szabályozó dokumentumainak biztosítása a hi-

ányterületeken (például: lengyel, örmény, ukrán). 

 A nemzetiségi nyelvű szakképzés szabályozóinak részletesebb kidolgozása.  

 A nemzetiségi nevelés-oktatás új tartalmi szabályozóihoz illeszkedő új taneszközök 

fejlesztése, a meglévők átdolgozása.  

 Országos nemzetiségi pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerének kiépítése. 

 A nemzetiségi pedagógusképzés fejlesztése, egyrészt a roma pedagógusképzés meglé-

vő kapacitásainak bővítésével, másrészt az alacsony lélekszámú nemzetiségek eseté-

ben a hazai nemzetiségi pedagógusképzés megteremtésével a hiányzó szinteken vagy 

a nemzetiségekhez tartozók anyaországi, külföldi pedagógusképzésben való részvétel-

éhez szükséges lehetőségek felkutatásával, kiépítésével. 

 A nemzetiségi pedagógus-továbbképzési rendszer kialakítása nyelvterületenként, és 

beépítése a pedagógiai szakmai szolgáltatás rendszerébe, a meglévő kapacitások figye-

lembevételével. 

 A hiányzó nemzetiségi nyelvi és szaktárgyi pedagógus-továbbképzések kidolgozásá-

nak támogatása, valamint beépítése a pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerébe. 

 A kétnyelvű, illetve anyanyelvű oktatási modellek megismertetése, népszerűsítése. 

 A nemzetiségi tehetséggondozás eszközrendszerének fejlesztése. 

 Nemzetiségi területeken alkalmazható mérési-értékelési eszközök kidolgozásának tá-

mogatása.  

 Anyaországi szakmai kapcsolatok, együttműködések elősegítése, egyrészt a tartalmi 

fejlesztések megvalósítása területén, másrészt a pedagógusok, valamint a tanulók 

anyaországi anyanyelvi környezetben megvalósuló nyelvi, szaknyelvi, módszertani 

pedagógus-továbbképzéseken, tanulói programokon, felsőfokú részképzéseken vagy 

teljes idejű képzéseken való részvételének biztosítása területén. . 

 A nemzetiségi nevelés-oktatás feladataihoz kapcsolódó, tanórán kívüli tevékenységek 

támogatása (nemzetiségi tanulmányi versenyek, hazai nemzetiségi hagyományőrző és 

anyaországi programok, testvériskolai kapcsolatok stb.). 

A beavatkozás célcsoportjának leírása 

 A nemzetiségi köznevelésben dolgozó pedagógusok, vezetők. 

 A nemzetiségi köznevelésben érintett gyermekek, tanulók, szüleik, gondozóik. 

 Nemzetiségi területet érintő pedagógusképzésben és –továbbképzésben résztvevő, ku-

tató és fejlesztő intézetek, szakértők, szaktanácsadók, továbbá a pedagógiai munkát 

támogató pedagógiai szakszolgálatok és pedagógiai intézetek, módszertani központok. 

 Nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek. 
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3 Pénzügyi tábla 

Beavatkozás neve 

Beavatkozás forrása (millió Ft) 

EU-s forrás 

(hazai döntés) 

Közösségi forrás 

(brüsszeli döntés) 

Hazai forrás 

(költségv. terhére) 

Egyéb 

forrás Megjegyzés 

Tényeken alapuló szakpolitika és 

gyakorlat révén fenntartható, haté-

kony köznevelés és ágazatirányítás 

fejlesztése 

4 500  1 000 0 

 

A köznevelés ágazat teljes standard 

irányítási, minőség értékelési rend-

szerének kialakítása 

10 000 0 7 000 0 

 

A pedagógiai szakmai szolgáltatá-

sok és a pedagógiai szakszolgálatok 

által nyújtott szolgáltatások színvo-

nalának emelése és egységesítése 

4 500 0 1 000 0 

 

A tanulói készségek, képességek 

szintjének emelése, fejlesztése 
19 500 0 1 500 0 

 

A pedagógusok módszertani kultú-

rájának emelése összhangban az új 

tantervi-tartalmi szabályozókban 

megjelenő követelményekkel 

7 000 0 4 000 0 

 

Az új tantervi-tartalmi szabályozók-

nak megfelelő taneszközök fejlesz-

tése, bevezetése, elterjesztése 

8 000 0 2 500 0 

 

Az innováció és a tehetség támoga-

tása a köznevelés minden szintjén 
4 000 0 4 000 0 

 

A pedagógusképzés fejlesztése 4 000 0 1 000 0  

A pedagógusok folyamatos szakmai 

fejlődésének biztosítása 
10 000 0 5 000 0 

 

A végzettség nélküli iskolaelhagyás 

arányának csökkentése 
17 000 0 70 000 0 

 

A nyitottságra ösztönző nevelés 

támogatása 
11 000 0 3 000 0 

 

A nemzetiségi nevelés-oktatás tá-

mogatása 
500  500  

 

Összesen: 100 000 0 100 500 0  
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4 Megvalósítás 

4.1 Ütemterv és indikátorok 

4.1.1 Ütemterv 

Beavatkozás neve 
Beavatkozások ütemezése (millió Ft)hazai és EU-s forrás együtt  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen: 

Tényeken alapuló szakpoli-

tika és gyakorlat révén 

fenntartható, hatékony 

köznevelés és ágazatirányí-

tás fejlesztése 

 600 550 800 850 900 900 900 5 500 

A köznevelés ágazat teljes 

standard irányítási, minőség 

értékelési rendszerének 

kialakítása 

 3 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 000 2 000 17 000 

A pedagógiai szakmai szol-

gáltatások és a pedagógiai 

szakszolgálatok által nyúj-

tott szolgáltatások színvo-

nalának emelése és egysé-

gesítése 

 1 000 1 000 900 800 700 600 500 5 500 

A tanulói készségek, képes-

ségek szintjének emelése, 

fejlesztése 

 1 900 2 400 2 900 2 850 3 350 3 800 3 800 21 000 

A pedagógusok módszerta-

ni kultúrájának emelése 

összhangban az új tantervi-

tartalmi szabályozókban 

megjelenő követelmények-

kel 

 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 2 000 11 000 

Az új tantervi-tartalmi 

szabályozóknak megfelelő 

taneszközök fejlesztése, 

bevezetése, elterjesztése 

 2 000 2 000 1 500 1 500 1 500 1 000 1 000 10 500 

Az innováció és a tehetség 

támogatása a köznevelés 

minden szintjén 

 1 500 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 8 000 

A pedagógusképzés fejlesz-

tése 
 1 500 950 550 550 500 500 450 5 000 

A pedagógusok folyamatos 

szakmai fejlődésének bizto-

sítása 

 2 500 2 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 15 000 

A végzettség nélküli isko-

laelhagyás arányának csök-

kentése 

 13 000 13 000 13 000 12 000 12 000 12 000 12 000 87 000 

A nyitottságra ösztönző 

nevelés támogatása 
 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 14 000 

A nemzetiségi nevelés-

oktatás támogatása 
 100 100 100 150 150 200 200 1 000 

Összesen:         200 500 
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4.1.2 Indikátorok 
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1 Fejlesztett nevelési-

oktatási intézményekben 

tanulók és hallgatók 

száma 

fő    
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2 Fejlesztett nevelési-

oktatási intézményekben 

tanuló halmozottan hát-

rányos helyzetű diákok 

száma 

fő 0   
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en

te
 

3 Az OECD PISA felmérés 

olvasási-szövegértési 

skáláján legalább 3-as 

minősítést elérő 15 éves 

tanulók aránya 

% 54,5 2009 59 

P
IS
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en

te
 

4 Végzettség nélküli isko-

laelhagyók aránya 
% 11,2 2011 10 

K
S

H
 

év
en

te
 

5 Országos kompetencia 

mérés szövegértési skálá-

ján legfeljebb 3-as szin-

ten teljesítők aránya a 8. 

évfolyamon 

% 34,7 2012 27 O
H
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en
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6 A tanulók egyéni mate-

matikai teszteredményei 

és szüleik iskolai vég-

zettsége közötti kapcsolat 

erőssége (az egyéni ma-

tematikai teszteredmé-

nyek szóródásában a 

szülők iskolai végzettsé-

ge által magyarázott rész) 

% 

23,5 – 6. évfolyam 

23,8 – 8. évfolyam) 

21,3 – 10. évfolyam 

2012 
15 – 6., 8. és 10. 

évfolyamon O
H
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en
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7 A tanulók szövegértési 

eredményei közötti kü-

lönbségeken belül az 

iskolák közötti különbsé-

geknek tulajdonítható 

hányad 

% 

26,91 – 6. évfolyam 

31,1 – 8. évfolyam) 

48,4 – 10. évfolyam 

2012 

20 (6. és 8. évfo-

lyam) 

30 (10. évfolyam) 

O
H

 

év
en

te
 

                                                 
39

 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 



97/103. oldal 

4.2 A megvalósítás szereplői 

Egyetlen jól előkészített, megalapozott helyzetelemzésen alapuló, helyes célokat és eszközö-

ket kijelölő stratégia sem képes beváltani a hozzá fűzött reményeket, amennyiben nem áll 

mögötte stabil, az érdekeit érvényesíteni képes, a kijelölt célokért egységesen kiálló, hatéko-

nyan működő szervezeti/intézményi háttér. 

Egy stratégia megvalósítása során számos olykor akár egymással ellentétes és/vagy párhuza-

mosan futó, de konkuráló intézményi, szervezeti érdeket kell figyelembe venni. Ezért különö-

sen fontos kimondani, hogy a stratégia megvalósításáért a fő felelősséget az oktatásért felelős 

minisztérium Köznevelésért Felelős Államtitkársága viseli.  

A minisztérium kijelöli a stratégia fő céljait és eszközrendszerét, valamint az éves monitor-

ing-jelentés alapján felülvizsgálják a főbb területeken elért eredményeket és megerősítik vagy 

módosítják az eredeti célkitűzéseket, illetve a stratégiával összhangban új célokat is megfo-

galmazhatnak. A megvalósításban a hazai és/vagy uniós forrásra épülő minisztériumi háttérin-

tézmények, központi és/vagy helyi közigazgatási szervek, valamint egyéb állami intézmé-

nyek, önkormányzatok, felsőoktatási intézmények, egyházi és civil szervezetek vesznek részt. 

4.3 Nyomon követés és értékelés 

A monitoring-rendszer célja a stratégia helyzetelemzésében megállapított problémákkal, hiá-

nyosságokkal, elmaradásokkal összefüggésben megfogalmazott stratégiai célok teljesülésének 

mérése, az egyes problémákra adott akciók eredményeként bekövetkező változások évről évre 

történő bemutatása. A monitoring-rendszer – már rövid távon is – így lehetővé teszi az állami 

beavatkozást azokon a területeken, ahol a kitűzött célok elérése nem a stratégiában megfo-

galmazott ütemezés szerint halad, vagy ahol az eredeti célokkal ellentétes irányú folyamatok 

tapasztalhatók. 

A monitoring-rendszer módszertanával kapcsolatban különösen fontos, hogy  

 lehetőséget biztosítson a stratégiai célok számszerű teljesülésének bemutatására;  

 lehetőség szerint minden esetben biztosítsa a nemzetközi összevethetőséget (pl. EU, 

OECD);  

 a felhasznált statisztikai adatok egységes módszertan szerint álljanak elő, ezért ahol 

csak lehetséges, a monitoring-rendszer az uniós (és/vagy OECD-s) statisztikákra tá-

maszkodik. Minden egyéb jellemzően országspecifikus és/vagy nemzetközileg nem 

mért terület esetében a monitoring-jelentés primer kutatások eredményeit veszi szám-

ba. 

A monitoring-jelentés jelen stratégiában megfogalmazott összes beavatkozásra kiterjed, azzal 

egységes felépítésű (bizonyos esetekben további indikátorokkal bővíthető), így lehetőséget 

biztosít a kronológiai változások bemutatására, a célok teljesülésére vagy elmaradására és így 

végső soron megalapozza az állami beavatkozás szükségességét. A monitoring adatok előállí-

tásában, összegyűjtésében, rendszerezésében nagyban támaszkodunk a háttérintézmények 

szakértői bázisára. 

A monitoring-jelentést minden év szeptemberéig – a kormányzat stratégiaalkotási előírásaival 

összhangban – összeállítjuk és a kormány honlapján nyilvánosságra hozzuk. 
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5 Rövidítések 

AES: Adult Education Survey – Felnőttek Tanulása Felmérés 

BRIC: Brasil, Russia, India and Chine - Brazília, Oroszország, India és Kína 

CEDEFOP: European Center for the Development of Vocational Training – Európai 

Szakképzésfejlesztési Központ.  

EES: European Social Survey – Európai Társadalmi Felmérés 

Eurydice: Az Euridyce hálózat az oktatás területén működő nemzeti és európai struktúrák-

ról, rendszerekről és fejleményekről tájékoztató legfontosabb információs esz-

köz. Célja az egész életen át tartó tanulás területén folytatott európai együttmű-

ködés javítása. 

IEA: International Association for the Evaluation of Educational Assessment – Tanu-

lói Teljesítmények Vizsgálatának Nemzetközi Társasága 

IMIP: Intézményi Minőségirányítási Program 

IKT: Információs és Kommunikációs Technológia 

KSH: Központi Statisztikai Hivatal 

LFS: Labour Force Survey – Munkaerő Felmérés 

NEET: Not in Education, Employment or Training – Azon 16-24 éves fiatalok, akik sem 

az oktatásban, sem képzésben és sem foglakoztatásban nem vesznek részt 

OECD: Organisation for Economic Co-operaton and Development – Gazdasági Együtt-

működési és Fejelesztési Szervezet 

PIRLS: Progress in International Reading Literacy Study – Nemzetközi Szövegértés-

vizsgálat 

PISA: Programme for International Student Assessment - nemzetközi tanulói teljesít-

ménymérés programja 

SWOT: Strengths – erősségek, Weaknesses – gyengeségek, Opportunities – lehetőségek, 

Threats – veszélyek 

SILC: Statistics on Income and Living Conditions – Életmód Vizsgálat 

TALIS: Teaching and Learning International Survey – Tanítási és Tanulási Nemzetközi 

Felmérés 

TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Study – Nemzetközi Matema-

tika és Természettudomány Trendvizsgála 

http://hu.wikipedia.org/wiki/BrazÃlia
http://hu.wikipedia.org/wiki/OroszorszÃ¡g
http://hu.wikipedia.org/wiki/India
http://hu.wikipedia.org/wiki/KÃna
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6 Függelék 

5. táblázat: A népesség képzettségi szintje 

Source: Eurostat (LFS); p = provisional; b = break in series; : = data lacking; 

*MK: The former Yugoslav Republic of Macedonia. 

 

Legalább felső középfokú vég-

zettséggel rendelkező népesség 

(%) 

Legalább felső 

középfokú végzett-

séggel rendelkező 

nők (%) 

A 25-64 év közöttiek munkanél-

küliségi rátája végzettségi szint 

szerint (%) 

20-24 years 
25-34 

years 

55-64 

years 

lower 

sec and 

less 

Upper 

secon-

dary 

tertiary 

2006 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 

EU 27 countries 77.9 79 79.5 82.8 58.7 14.8 7.6 5 

Belgium  82.4 82.5 81.6 83.3 53.4 12.1b 5.7b 3.4b 

Bulgaria  80.5i 84.4 85.5 80.5 73.2 25.5 9 4.7 

Czech Republic 91.8 91.9 91.7 93.8 80.4 21.6 5.7 2.6 

Denmark  77.4 68.6 70 83.7 64.7 8.9 6 5 

Germany  71.9 74.4 75.8 86.5 78.9 13.9 5.8 2.4 

Estonia  82 83.2 82.6 90.3 87.9 26.4 11.9 7.9 

Ireland  85.8 86.5 86.9 87.6 54.7 21.7 15 7.1 

Greece  81 83.4 83.6 82.1 42.7 17 17.7 12.8 

Spain  61.6 61.2 61.7 70.2 29.7 26.4 19.3 11.7 

France  83.3 83.2 83.8 84.6 53.6 12.9 7.4 4.9 

Italy  75.5 76.3 76.9 74.8 37.6 9.4 6 5.2 

Cyprus 83.7 86.3 87.7 87.5 47.7 7.5 6.8 5.8 

Latvia  81 79.9 80.4 89 88.1 25.8 16 6.4 

Lithuania  88.2 86.9 86.9 92.1 88.8 37.3 17.7 5.6 

Luxembourg  69.3 73.4 73.3 84.1 64.2 6.1u 3.7 3.5 

Hungary  82.9 84 83.3 87.5 69.2 23.1 9.6 3.9 

Malta  51.1 53.3 59.2 48.7 11.1 7.4 : : 

Netherlands  74.7 77.6b 78.2 84.1 52.9 5.4 3.8 2.8 

Austria  85.8 85.6 85.4 86.7 63.2 7.1 3.2 2.3 

Poland  91.7 91.1 90 95.4 78.3 16.9 8.7 4.5 

Portugal  49.6 58.7 64.4 61.7 17 13.3b 10.9b 8b 

Romania  77.2 78.2 79.6 75.2 51.4 6.9 6.4 3.8 

Slovenia  89.4 89.1 90.1 96.9 65.6 12.7 8.2 4.7 

Slovakia  91.5 93.2 93.3 94.3 79 39.2 11.5 5.2 

Finland  84.7 84.2 85.4 92.9 73 11.3 6.9 4 

Sweden  84.9p 85.9p 88.7p 88.9p 69.1p 11 4.6 3.9 

United Kingdom 78.8 80.4 80.1 83.5 61.3 10.4b 6.1b 3.7b 

Croatia  94.6 95.7 95.6 90.7 59.2 15.8 11.6 8u 
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6. táblázat: A végzettek képzettségi szint és ország szerinti foglalkoztatottsági szintje 

Source: EU-LFS (extraction June 13, 2012). Notes: m = missing data ; u = unreliable data. 
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7. táblázat: A végzettség nélküli iskolaelhagyók aránya nemek és migráns háttér szerinti bontásban (%) 

Source: Eurostat (LFS). Intermediate breaks in time series for Denmark, 

Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom. 

Note: "b" = break in time series; "p" = provisional; "()" = Data lack reliability due to small sample size; 

":" = data either not available or not reliable due to very small sample size; *MK: The former Yugoslav 

Republic of Macedonia 

 

2006 2011 Target 

Total Total Fiúk Lányok 
Külföldön 

születettek 
 

EU 27 countries 15.5 13.5 15.3 11.6 24.9 10 

Belgium  12.6 12.3 14.9 9.7 23.3 9.5 

Bulgaria  17.3 12.8 12.0 13.7 : 11.0 

Czech Republic 5.1 4.9 5.4 4.4 (10.3) 5.5 

 Denmark  9.1 9.6 12.1 7.0 (13.0) 9.9 

Germany  13.7 11.5 12.4 10.6 21.9 9.9 

Estonia  13.5 10.9 (13.1) (8.6) : 9.5 

Ireland  12.1 10.6 12.5 8.7 15.4 8.0 

Greece  15.5 13.1 16.1 10.1 44.9 9.7 

Spain  30.5 26.5 31.0 21.9 41.2 15.0 

France  12.4 12.0 13.9 10.2 21.9 9.5 

Italy  20.6 18.2 21.0 15.2 40.2 15.0 

Cyprus 14.9 11.2 15.1 8.1 21.7 10.0 

Latvia  14.8 11.8 15.9 7.7 : 13.4 

Lithuania  8.2 7.9 10.6 (5.0) : 8.9 

Luxembourg  14.0 (6.2) (7.6) : : 9.9 

Hungary  12.6 11.2 12.1 10.3 : 10.0 

Malta 39.9 33.5 38.9 27.6 : 29.0 

Netherlands  12.6 9.1 10.8 7.2 8.7 7.9 

Austria  9.8 8.3 8.8 7.8 19.8 9.5 

Poland  5.4 5.6 7.4 3.8 : 4.5 

Portugal  39.1 23.2 28.2 18.1 21.0 10.0 

Romania  17.9 17.5 18.5 16.6 : 11.3 

Slovenia  5.6 (4.2) (5.7) (2.5) (17.3) 5.0 

Slovakia  6.6 5.0 5.4 4.6 : 6.0 

Finland  9.7 9.8 11.2 8.4 21.1 8.0 

Sweden  13.0 p 6.6 p 7.8 p 5.3 p 11.1 p 9.9 

United Kingdom 11.3 15.0 16.2 13.8 11.4 : 

Croatia (4.7) (4.1) (4.8) (3.4) : : 

Montenegro : : : : : : 

Iceland 25.6 19.7 22.2 17.1 : : 

MK* 22.8 13.5 11.9 15.2 (27.1) : 

Serbia : : : : : : 

Turkey 48.8 41.9 37.7 45.7 25.0 : 

Liechtenstein : : : : : : 

Norway  17.8 b 16.6 19.9 13.1 16.7 : 
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8. táblázat: A kora gyermekkori nevelésben való részvétel, gyermek/szakszemélyzet arány 

és gyermekenkénti összköltség 

Source: Eurostat (UOE). Note: Intermediate break in series for Ireland and the Netherlands; 

":" = data either not available or not reliable due to very small sample size; 

*MK: The former Yugoslav Republic of Macedonia. 
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40
 

Kora gyermekkori neve-

lésben való részvétel (%) 

Gyermek/személyzet 
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41

 

Egy gyermekre eső kia-

dás
42

 

 2006 2010 2006 2010 2006 2009 

EU 27 countries - 89.3 92.3 14,1 13.4 - - 

Belgium  4-5 99.9 99.1 16,0 15.9 15,5 16.0 

Bulgaria  4-6 80.5 79.2 11,5 12.0 30,1 34.7 

Czech Republic 4-5 92.6 88.7 12,5 13.9 16,1 18.4 

Denmark  4-6 92.0 91.1 : : 17,6 24.4 

Germany  4-5 93.0 96.2 14,3 12.6 17,5 21.8 

Estonia  4-6 94.9 89.8 8,3 6.0 10,5 13.2 

Ireland  4-5 : 85.4 14,1 19.8 : : 

Greece  4-5 70.9 73.5 12,4 : : : 

Spain  4-5 98.5 99.4 14,0 13.0 18,5 24.0 

France  4-5 100.0 100.0 19,3 21.5 16,4 18.6 

Italy  4-5 100.0 97.1 11,6 11.8 19,4 19.4 

Cyprus 4-5 84.7 87.7 18,1 17.0 17,2 20.4 

Latvia  4-6 87.2 87.4 13,5 12.1 25,7 42.3 

Lithuania  4-6 75.8 78.3 8,9 7.8 22,9 31.4 

Luxembourg  4-5 95.0 94.6 : 12.0 : 19.9 

Hungary  4-5 94.5 94.3 10,7 11.0 : : 

Malta 4 95.5 89.0 12,7 15.2 22,6 24.5 

Netherlands  4 74,2 99.6 : : 16,6 18.0 

Austria  4-5 88.1 92.1 16,8 14.7 22,6 26.2 

Poland  4-6 64.0 76.3 18,0 18.7 28,0 26.8 

Portugal  4-5 86.8 89.3 15,0 15.7 15,1 15.3 

Romania  4-5 81.2 82.1 18,2 17.5 12,9 13.5 

Slovenia  4-6 88.6 92.0 9,4 9.4 30,7 30.6 

Slovak Republic  4-5 79.4 77.5 13,5 12.5 18,3 20.1 

Finland  4-6 68.1 73.1 12,0 11.0 14,0 15.6 

Sweden  4-6 91.3 95.1 11,4 6.3 15,6 17.6 

United Kingdom 4 91.1 96.7 19,8 15.9 25,5 22.8 

 

                                                 
40

 Used age range to calculate the participation rate in early childhood education and care. 
41

 Pre-primary education only, enrolment and personnel in full-time units (FTU). 
42

 Total private and public expenditure as a percentage of purchasing power standards (PPS) per pupil compared to 

GDP in PPS per capita. 


