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Vezetői összefoglaló 

A TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskolában” projekt arra irányul, hogy a 

köznevelés rendszerének átalakulását az intézményfenntartói funkció szervezeti- és működési 

hatékonyságának növelésével, valamint a köznevelési tevékenység egyes területein megvalósuló 

speciális fejlesztések végrehajtásával támogassa. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) 2015.október 22.-én vállalkozási 

szerződést kötött a SULISZERVIZ Kft-vel, hogy egy kutatás keretében végezze el a TÁMOP 3.1.4.B-

13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskolában” projekt három alprogram-értékelését: 

 módszertani innováció;  

 intézményi fejlesztések;  

 partnerség és hálózatosodás.  

A feladat kitűzött céljai: 

 összegző tanulmányban a vizsgálati eredmények bemutatása, elemzése, fejlesztési és 

fenntarthatósági javaslatok megfogalmazása, a rendelkezésre álló információk 

felhasználásával a program fent említett moduljai értékelésének és hatásvizsgálatának 

elkészítése; 

 a projekt fenntarthatóságával vagy folytatásával kapcsolatos fejlesztési javaslatok 

megfogalmazása, amelyek segítségével növelhető és nyomon követhető mind 

programszinten, mind az intézmények és a szervezet szintjén a program hatékonysága és 

eredményessége. 

E célok mellett a következő elvégzendő tevékenységek definiálhatók: 

 a program három alrendszerének értékelése, az értékeléshez szükséges további 

adatfelvételek meghatározása, adatbázis kialakításának támogatása, adatfelvétel; 

 a szülőket, partnereket bevonó programok összefoglalása, 

 a program helyszínein érvényesülő hatásmechanizmusok mintavételes feltárása; 

 a program működése folyamán fellépő esetleges anomáliák és jó gyakorlatok azonosítása; 

 egyéni és csoportos interjúk készítése (területileg differenciáltan) az intézményi környezet és 

ösztönzők feltárására az intézményi elemzéshez 

kapcsolódóan.
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Jelen dokumentum ezeket a feladatokat mutatja be, s az eredményeket az alábbi összegző 

tanulmányban rögzíti. 

A módszertani innováció modul a pályázati kiírásban megfogalmazott eredeti célkitűzések szerint 

valósult meg. A tervezett tevékenységek realizálása párhuzamosan zajlott, egymást erősítve, 

együttesen szolgálták az intézményekben zajló pedagógiai folyamatok megújítását, a nevelési 

hatások erősítését, s ezáltal a pedagógusok szemléletének formálását. A módszertani megújulást 

szolgáló tevékenységek középpontjában a nevelés hatékonyságának növelése állt. A mentoráló 

intézmények, ezek vezetői és pedagógusai jelentik a tudásmegosztó hálózat alapjait, azokkal a 

módszertani modellekkel, amelyeket más intézmények számára adaptációként bemutattak. Ezek az 

intézmények a vertikális és horizontális tudástranszfer hálózati működését módszertani 

tudásmegosztó központokként valósítják meg. A projekt legfőbb eredménye az a pedagógiai 

innovációs tevékenység, amely öngerjesztő folyamatként működve biztosítéka az eredmények 

fennmaradásának. 

Az intézményfejlesztés modulba bevont személyek mindegyike szükségesnek vélte a programba való 

bekapcsolódásukat, elfogadták a projekt indokoltságát. Örültek a lehetőségeknek akkor is, ha tudták, 

ezzel rövid távon mindenképpen munkát „nyernek”, de meglátták a projektben rejlő lehetőségeket 

is. Elsősorban az intézmény pozícióján való javítás volt a célkitűzéseik középpontjában. 

A szerteágazó modul számos lehetőséget biztosított számukra, ezt néhány esetben kissé túlzónak is 

tartották, hisz a mindennapi munkával párhuzamosan tanulták az újat, a mást, tartottak kapcsolatot 

mentorral, utazó szakemberekkel. 

Az interjúk és kérdőívek során egyértelműen a vezetők voltak a projektben a feladatok végzésének 

motorjai, a legnagyobb külső segítséget a mentoroktól kapták.  

A projekt egyik legértékesebb eleme éppen a mentorok jó kiválasztása, valamint a mentori 

feladatokhoz adott központi segítség volt (szupervízió, dokumentumminták). Ez nem csupán az 

egységességet biztosította, de teret tudott engedni az intézményi sajátosságoknak is.  

Az intézmények erőforrásaikat maximálisan felhasználva vettek részt a feladatokban, amelyek 

áthatották az intézményi tevékenység egészét és a teljes tantestületet. Ez is a magyarázata annak, 

hogy lényegében minimális azon pedagógusok száma, akit ne érintett volna valamilyen formában a 

projekt. A pedagógusok munkáját utazó szakemberek is segítették, ők nem csupán a tanulók, de a 

pedagógusok „fejlesztését” is támogatták. Elgondolkodtató az utazó szakemberek szerepe a 

továbbiakban. Egyrészt a projekt alatt rendkívül sok és megfelelő segítséget nyújtottak az 

intézményeknek, valóban támogatói voltak az ott folyó munkának. Másrészt a projekt megszűnésével 

a hiányuk erőteljesebben érződik. Erről már most be tudtak számolni a vezetők és a fejlesztő teamek 

tagjai. 
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A modul keretében a projekt azon tevékenységekre biztosított forrást a résztvevők számára, 

amelyekre egyébként a legkevesebb jut: tanórán kívüli foglalkozásokra, szabadidős rendezvényekre. 

Ezekkel a területekkel voltak a megkérdezettek a legelégedettebbek.  

Kiemelt vonulata volt a modulnak a szülői kapcsolatrendszer javítása. Erre számos eredeti és jó 

kezdeményezés született, amelyet a projekt-dokumentációk tartalmaznak. Ugyanakkor mind a 

pedagógusok, mind a diákok a kapcsolatuk új, magasabb minőségű szintre kerüléséről számoltak be. 

A vizsgálat során a legnegatívabb visszajelzések az eltúlzottnak tartott bürokratikus feladatokat, a 

továbbképzések hiányát, illetve a kis számú, viszonylag szűk szegmenst felölelő szakmai 

továbbképzéseket, valamint az eszközök hiányát érték. Ez utóbbiak nemhogy a projekt tervezett 

végére, de még e tanév elejére sem érkeztek meg hiánytalanul, illetve a kapott eszközök egy részét 

nem tudják használni. Többségüket azért nem, mert nem azt kapták, amire a munkájukhoz valóban 

szükség lett volna.  

Mindezek ellenére minden érintett résztvevő elégedettségét fejezte ki a projekt egészével 

kapcsolatban. Az értékelt interjúk, kérdőívek alapján a modul legfőbb fenntartható értékét az 

alábbiakban látjuk:  

 a gyenge teljesítményt nyújtó intézmények esetében elindult fejlesztés önmagában üzenet az 

intézmények számára 

 elindult egy intézményfejlesztő folyamat, és ezzel együtt a pedagógus-szemléletváltás olyan 

intézményekben, amelyek eddig kimaradtak a különböző projektekből; 

 elindult egy szakmai támogató folyamat, amelyben mentoráló intézmény és a támogatásra 

szoruló intézmények hálózata és tartalommal megtöltött módszertan tud kialakulni; 

 szakmai, tartalmi kapcsolat alakult ki az intézmények és az érintett tankerületek között, a 

tankerületek valódi szakmai segítői, nem pedig bürokratikus ellenőrei voltak a feladatoknak; 

 szakmai kitekintést és rálátást kaptak az intézmények a hasonló helyzetben lévő iskolákban 

futó programokra, olyanokra, amelyeket sikerrel adaptálhatnak a jövőben; 

 külső szakmai kapcsolataik épültek ki a mentorokkal, szupervizorokkal, utazó 

szakemberekkel, a fejlesztésben résztvevő többi intézménnyel; 

 elindult a nevelőtestületen belül egy tervezett, irányított belső tudásmegosztás, amely 

garanciája lehet a projektben „tanultak” fenntarthatóságának; 

 pozitív elmozdulás történt a szülőkkel való kapcsolat kialakításában, olyan térségekben is, 

ahol eddig inkább a motiválatlanságuk okozott problémákat; 

A projektnek voltak olyan értékei is, amelyek további fenntartásához biztosan segítségre lesz 

szüksége az intézményeknek:  

 tanórán kívüli foglalkozások kínálata; 

 színes szabadidős rendezvények; 

 tanári szemléletváltást tovább erősítő képzések; 

 a tanulói lemorzsolódást megakadályozó szakmai 

fejlesztések finanszírozása; 
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 utazó szakemberek munkájának kiemelt finanszírozása, egyáltalán az utazó szakemberek 

biztosítása 

 egymástól tanulás tartalmi és technikai biztosítása. 

A Partnerség és hálózatosodás modul jól tudta az intézményeket mozgósítani a projektben való 

részvételre. Az intézmények helyi elfogadottsága nőtt, a szakmai, a szülői vagy a civil szervezetek 

szinte feltétel nélkül elfogadták az intézményi felkéréseket, így nagyon sokszereplős partnerségeket 

alakítottak ki a pályázat keretében. Jelentős humánerőforrást mozgósított a pályázat mind a 

köznevelési intézményekben, mind a partnereik körében, ez a modul egyik legnagyobb 

eredményének tudható be. A projekt megvalósítása során jelentős kisugárzó hatással lehet számolni, 

s a közösségfejlesztés módszertanának megismerése, megújulása is eredményként tartható számon. 

A közösségi események köré szerveződött együttműködések kapcsolati hálóvá fejlődtek, amelyek 

tovább gondozása, működtetése érdemi feladatokat ad a partnereknek. Hosszabb távon a hálózati 

modell működésének feltételeit indokolt erősíteni, megtalálva az együttműködésben résztvevő 

partnerek érdekeltségi motivációit. 

 

Összefoglaló 

A TÁMOP 3.1.4/B projekt a három modul tekintetében egy olyan szakmai innovációt indított el, 

amely képes mozgósítani az intézményrendszerben megtalálható innovációkat, azok hálózatszerű 

átadásának megszervezését. Képes a fejlődni akaró és/vagy gyengén teljesítő intézmények számára 

fejlődési lehetőségeket bemutatni, a fejlesztés módszertanát és a motiváltságot az intézménybe 

bevinni. Ugyanakkor mozgósítani tudja az intézmények – és ezáltal a tanulók kompetenciáinak - 

fejlesztése érdekében a szülőket, a környező társadalmat. –A projekt által egy olyan innovációnak 

lehettünk tanúi, amely tevékenységei elérték a nevelés – oktatás folyamatát, eredményei 

fejlesztették a tanulói kompetenciákat, segítették az intézmények innovációs képességének 

fejlődését. A helyzet és a pozitív tapasztalatok jó alapot teremtenek arra, hogy rendszert alkotva az 

intézményrendszer belső tudástartalmának felhasználásával egyre magasabb szinten teljesítsen az 

intézményrendszer.  

1. Bevezetés 
 

A köznevelés rendszerében az intézményfenntartói szerep korábbi széttagoltsága nem tette 

lehetővé, hogy a köznevelés irányításának eszközrendszere és módszerei hatékonyan szolgálják az 

esélyteremtés biztosítását a tanulásra, és segítsék a tehetségek, a kiváló teljesítmények 

kiemelését. 

Többek között azért hozta létre a Kormány a KLIK-et, hogy az 

állami köznevelés-irányítás területén a fenntartói funkciók 

integrálásával megszüntesse ezt az anomáliát, s olyan 

fenntartói és működtetői rendszert alakítson ki, ami 

hozzájárul a célhoz, hogy a gyermekek azonos eséllyel 

indulhassanak a közép- és felsőoktatási felvételi 



 

 

 

 

„Köznevelés az iskolában” projekt 

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 

 

cím: 1051 Budapest, Nádor u. 32. 

telefon: +36 1 795 1170 

fax: +36 1 795 0744 

e-mail: fejlesztes@klik.gov.hu  

honlap: klik.gov.hu 

9 

eljárásokban, boldogulhassanak az életben függetlenül attól, hogy az ország melyik településének 

melyik iskolájában tanultak.
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Az Országgyűlés 2011 decemberében nagy többséggel elfogadta a Magyarország helyi 

önkormányzatairól, a nemzetiségek jogairól, a szakképzésről, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 

törvényeket. Az új törvények alapján a helyi önkormányzatoknak az állami közfeladat-ellátásban 

korábban betöltött szerepe jelentősen átalakult. 2013. január 1-től a helyi önkormányzatok 

fenntartásában lévő köznevelési intézmények fenntartói feladatainak megszervezésében, a 

köznevelési feladatok irányításában változás állt be, mert a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) alapján az államnak kell gondoskodnia – az óvodai nevelés, a 

nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható 

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési feladatok ellátásáról.  

Az Országgyűlés a 2012 júliusában elfogadott 2012. évi CXXIV. törvénnyel módosította az Nkt. még 

hatályba nem lépett szabályait, a korábbi években alkalmazott intézményfenntartói fogalmat 

átalakította, s bevezette a működtető fogalmát. A fenntartói feladatokat 2013. január 1-től kezdve az 

Nkt. szabályai alapján az önkormányzatok helyett minden esetben az állam látja el, és ez az állami 

fenntartás teremti meg a garanciáit annak, hogy az eltérő erőforrásokkal és lehetőségekkel 

rendelkező települési önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények esetében az elmúlt 

évtizedekben kialakult jelentős különbségek kedvező irányba változzanak meg. Mindennek a 

garanciáit az államnak kell biztosítania úgy, hogy intézkedéseivel érdemben segítse a hátrányos 

helyzetű településeken, térségekben működő köznevelési intézményeket, azok felzárkózását, 

egyúttal egységes és átlátható szabályozási rendszer kialakításával irányítva a köznevelés legnagyobb, 

állami ágát.  

Az Nkt. felhatalmazása alapján a Kormány 2012 nyarán létrehozta az állami fenntartót.  

A KLIK-ről szóló korm. rendelet 2012. szeptember 1-jei hatálybalépésekor a KLIK alapfeladataként 

elsősorban az Nkt. 83. § (2) bekezdésében meghatározott fenntartói feladatok ellátása és az ehhez 

kapcsolódó vagyonkezelési, fejlesztési, elemző, javaslattevő, illetve az intézményvezetőkkel 

összefüggő munkáltatói jogkörök és tevékenységek nevesítődtek. 

A Kormány tehát mind felépítésében, mind alapfeladatai tekintetében sajátos és az 

oktatásigazgatásban meghatározó szerepet betöltő – közel kétszáz területi szervet és közel 2800 

köznevelési intézményt irányító, valamint mintegy 140 ezer dolgozót foglalkoztató – központi 

közigazgatási szervet hozott létre azzal a céllal, hogy a fenntartható, egységes – ám a sokszínűség 

lehetőségét is megőrző és a hagyományokat tiszteletben tartó – szakmai elvek alapján szerveződő, 

kiegyensúlyozottabb iskolarendszer és az egyenlő esélyeket nyújtó köznevelési rendszer működését 

segítse elő.
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1.1. A projekt indokoltsága 

A magyarországi közoktatási intézmények tulajdonlásának és irányításának átalakítását az tette 

szükségessé, hogy az 1990 utáni jogalkotási időszakban Európa egyik legszélsőségesebben 

decentralizált irányítási rendszere jött létre hazánkban. A decentralizáció két szinten is erőteljes volt: 

a közoktatási intézmények nagy többsége térségi vagy települési önkormányzatok fenntartása alá 

került, az intézmények pedig számos szakmai és irányítási kérdésben szereztek döntési jogot. 

 

Az elmúlt évtized működése, a hazai és nemzetközi kutatások és mérések (Országos 

kompetenciamérés, PISA) egyértelművé tették, hogy a szélsőségesen decentralizált rendszer 

elmélyítette a minőség, a hatékonyság és a méltányosság területén már korábban is létező súlyos, 

településtípus és földrajzi térség szerinti különbségeket.  

 

Az önkormányzati fenntartás alatt olyan problémák alakultak ki, melyekre megoldást kellett találni: 

 

 A fenntartói finanszírozás problémái 

Az önkormányzati fenntartók a feladatellátást az állam által garantált normatív 

támogatásból, illetve a saját bevételeikből fedezték. A feladatellátás kiterjedtségét, az 

oktatás során felhasznált humán erőforrások mértékét a fenntartó anyagi helyzete határozta 

meg. Ennek következtében a rosszabb anyagi helyzetben lévő fenntartó önkormányzatok 

lényegében az állami normatív támogatás mértékére szorították le a fenntartott feladat 

költségét, míg más, jobb anyagi helyzetben lévő önkormányzatok sokkal bővebb 

feladatellátást tudtak biztosítani.  

 

 Erőforrások felhasználása 

Az alapvetően pénzügyi szemléletű intézményfenntartás oda vezetett, hogy a közoktatás 

egésze alacsony költséghatékonyságú lett, vagyis a kelleténél több erőforrást használt fel. A 

fenntartói irányítási feladat nem terjedt ki arra, hogy a feladatellátást hogyan lehet 

hatékonyabbá tenni.  

 

 A fenntartói irányítási kompetencia eltérő minősége és eloszlása  

Alapvetően a nagyobb, jobb helyzetben lévő önkormányzatok tudtak szakembereket 

alkalmazni a feladatellátás irányítására, így a fenntartói feladatellátás minősége is eltérő volt. 

A fenntartói irányítási kompetenciákat és eszközöket is a fenntartó teherviselő képessége 

határozta meg, azaz a kisebb és kevésbé jó anyagi helyzetben lévő önkormányzatok esetében 

senki vagy nem kellően képzett alkalmazott 

foglalkozott fenntartói irányítással, míg a nagyobb 

önkormányzatok esetében funkcionális tagozódású 

irányítás is kialakult.
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 Eltérő hozzáférés a tanulási lehetőségekhez 

A feladatellátás mértékének eltérése és az intézmények eltérő hozzáférése a fejlesztési 

forrásokhoz tovább rontották a leszakadó területek helyzetét. Mivel az oktatási kínálat és a 

fejlesztési forrásokhoz való hozzáférés a település anyagi lehetőségeinek, illetve a 

polgármesterek kapcsolatrendszerének függvénye volt, így a szegényebb településeken a 

hátránykompenzációra nem nyílt lehetőség. Az ott tanuló gyermekeknek eleve rosszabb 

felszereltséggel rendelkező intézményekben, kevesebb csoportbontás keretében kellett 

elsajátítaniuk a tananyagot. Ez azt jelenti, hogy országosan a képzéshez való hozzáférés nem 

kínált egyforma esélyeket, ezzel rontva a hátránykompenzáció lehetőségét. 

 

Az Európai Unió 2020-as Stratégiájában kiemelt figyelem hárul a korai iskolaelhagyás elleni 

eredményes küzdelemre. A pedagógiai és módszertani kultúra fejlesztésének egyik legfontosabb 

felülete a lemorzsolódás kezelése. A lemorzsolódást több szinten is lehet értelmezni, itt nem csupán 

a korai iskolaelhagyás (early school leaving1) kezelésében van feladata az intézményfenntartónak, 

hanem mint fenntartónak a beiskolázott tanulók tantervi lemorzsolódásának kezelésében is. 

 

Az új finanszírozási rendben működő állami fenntartó számára a hatékony erőforrás-felhasználás 

egyik záloga, hogy megfelelő létszámú csoportokat képezzen, az elindított csoportokat egyben tudja 

tartani és a tanulócsoport a tanulási ciklusán végig együtt tudjon maradni. A tanulási úton az adott 

tanulócsoportból (adott tantervvel) lemorzsolódott tanuló fajlagosan drágábbá teszi a 

tanulócsoportban maradt többi tanuló teljes képzési költségét. Azaz kulcsfontosságúvá válik az 

erőforrások hatékony felhasználása miatt a helyes beiskolázás, illetve a reális továbbtanulási utak 

kijelölése.  

 

A KLIK küldetése, hogy megteremtse a feltételeket ahhoz, hogy az állami köznevelés egyenlő 

esélyeket biztosítson a tanulási úton valamennyi gyermek számára függetlenül attól, hogy iskolája 

mely településen, és mely térségben helyezkedik el.  

E feladat teljesítéséhez elengedhetetlen volt, hogy olyan új fenntartói irányítási és működési modellt 

alakítson ki, 

 amely az erőforrások optimális felhasználásával lehetővé teszi Magyarország legtöbb 

munkavállalójával rendelkező és a legnagyobb költségvetési forrással működő költségvetési 

intézményének hatékony irányítását, 

 amely képes az egységes köznevelési feladatellátást támogató módszertani kultúra 

létrehozására, és az innováció ösztönzésére,  

 amely támogatja az együttműködést a köznevelés szereplői és partnerei között, és 

 amely alkalmas arra, hogy célzottan támogassa a 

leginkább rászoruló intézmények munkáját. 

Az EU 2020 egy másik területen is kihívást támaszt a 

fenntartóval szemben. El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti 

uniós lakosok legalább 40%-a felsőfokú végzettséggel 

                                                 
1 EU2020 stratégiai cél: A lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. 
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rendelkezzen, s ez nem lehetséges a területi felzárkózás megoldása nélkül.  

 

Az állami intézményfenntartó a fentieken túl az alábbi feladatokkal szembesült:  

1. Új fenntartói irányítási és működési modell kialakítása, amely elősegíti az erőforrások hatékony 

felhasználását és képessé válik Magyarország legtöbb munkavállalójával rendelkező és a 

legnagyobb költségvetési forrással működő költségvetési intézmény hatékony működtetésére. 

2. Az állami intézményfenntartói szerepintegráló feladatára vonatkozóan egységes köznevelési 

feladatellátást támogató módszertani kultúra létrehozása, és az állami köznevelési rendszeren 

belül az innováció terjedésének támogatása, a köznevelés feladatrendszerében fellelhető belső 

kapacitások és erőforrások innovatív felhasználása, a nevelési feladat végrehajtásában a szülő-

iskola kapcsolat újraértelmezése, megerősítése, hangsúlyossá tétele. 

A TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskolában” projekt arra irányul, hogy a 

köznevelés rendszerének átalakulását az intézményfenntartói funkció szervezeti- és működési 

hatékonyságának növelésével, valamint a köznevelési tevékenység egyes területein megvalósuló 

speciális fejlesztések végrehajtásával támogassa. 

 

A pályázat szerint megvalósítani tervezett konstrukció a TÁMOP 3. prioritásával és az ágazati 

szaktörvényekkel összhangban megteremtette a lehetőségét annak, hogy a köznevelési ágazatnak az 

új szakmapolitikai elvek mentén megvalósuló területi alapú áttervezése létrejöhessen. 

 

A projekt a fenti célokat az alábbi fő tevékenységcsoportok megvalósításával tervezte meg: 

 rendszerszervezés, 

 szervezetfejlesztés és képzés, 

 módszertani innováció, 

 partnerségi együttműködés és hálózatosodás, 

 a köznevelési intézmények célzott fejlesztése. 

 

Összefoglalóan tehát a TÁMOP 3.1.4/B projekt arra vállalkozott, hogy a rendszerátalakítás – 

szervezetfejlesztés folyamatával egyidőben, attól elválaszthatatlanul támogasson fenntartható, 

disszeminálható módszertani megújulást elsősorban azokban az intézményekben, amelyeknek belső 

és külső környezete erőteljesen indokolja e változásokat.  

 

A projekt megvalósulásának értékelésében jelen tanulmány az alábbi 3 modult vizsgálja: 

 módszertani innováció;  

 intézményi fejlesztések;  

 partnerség és hálózatosodás.  

1.2.  A köznevelési rendszer helyzetelemzése 

A köznevelés helyzete, kapacitáskihasználtsága, 

hatékonysága tekintetében meghatározóak a demográfiai 
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folyamatok. A magyar köznevelésben tanulók száma a rendszerváltás óta minden évben csökken. A 

rendszerváltáskor még közel 1,7 millió főről 2012-re 1,28 millió főre csökkent, s az évtized második 

felében további csökkenés várható. A demográfiai hullámzások okozták a köznevelés rendszerében a 

tervezési problémákat is az elmúlt évtizedekben. 

 

A KSH adataiból kitűnik a végzettségek szerkezeti vizsgálata alapján a települési lejtő néven ismert 

szociológiai jelenség: a 8 osztály alatti és a 8 osztályos, valamint a szakmunkás végzettség esetében a 

településméret csökkenésével párhuzamosan nő, a két magasabb végzettség esetében csökken az 

adott végzettséget megszerzők aránya. 

 

A demográfiai adatok mellett a mérési eredmények is beavatkozásra adnak okot: az országos 

kompetenciamérés (a továbbiakban OKM) az egyetlen kimeneti eredmény, amely minden normál 

tantervű oktatásban résztvevőt érint. Az eredményekből kiolvasható különbségek az elmúlt tíz év 

alatt alig változtak, rendszerszintű reagálás ennek ellenére nincs. Látható, hogy a gazdasági 

elmaradottság térségeiben az iskolai eredmények is gyengébbek, melynek következtében a 

munkanélküliség is nagyobb. 

 

A legkülönbözőbb kutatások már évtizedek óta igazolják, hogy az iskola jórészt leképezi a társadalmi, 

anyagi, kulturális egyenlőtlenségeket. A hátrányos társadalmi helyzetű gyerekek oktatási feltételei 

kedvezőtlenebbek, így az iskola nem képes ellátni a társadalmi mobilitásban neki tulajdonított 

szerepet. A társadalmi egyenlőtlenségek növekedése ezt a folyamatot felerősítette, ami szinte 

valamennyi „nem többségi” csoport iskoláztatására negatív hatással járt, és ma is komoly kihívás elé 

állítja az iskolarendszerű képzést (szervezetileg), és a pedagógusokat (módszertani felkészültség, 

stressz-, és konfliktuskezelő képesség, egyéb kompetenciák). 
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1. ábra 

 
Az új intézményfenntartónak az intelligens működést lehetővé tevő szervezet kialakítása érdekében 

egyrészt, mint az állami beavatkozás eszköze elsősorban a szakmai kockázatokat hordozó 

intézményeknél kell, hogy orvosolja az adott helyzetet, a kialakult problémákat.  

Másrészt a KLIK mint a változásmenedzsment eszköze a helyi tanügyigazgatás professzionalizálása, a 

továbbképzési rendszer modernizálása útján korszerű szervezetépítésbe kezdett. 

1.3.  Célrendszerek 

Az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai 

Parlament és a Tanács 1081/2006/EK rendeletének 3. cikk d) pontja alapján fő cél a humántőke 

fejlesztése az oktatási és képzési rendszerek reformjainak kidolgozása és bevezetése révén a 

foglalkoztathatóság fejlesztése érdekében, a munkaerő-piaci igényekhez igazodó alapfokú oktatás, 

szakmai oktatás és képzés kialakítása, valamint az oktatószemélyzet szakmai készségeinek folyamatos 

korszerűsítése az innováció és a tudásalapú társadalom megvalósítása céljából. 

 

A létrejött KLIK a köznevelés új rendszerének kialakításával kiemelt projektjében azt a célt tűzte ki, 

hogy kihasználja és növelje azokat az előnyöket, amelyek az 

oktatási rendszer integrációjából fakadnak és kimutatható 

kapcsolatban állnak a köznevelési intézményekben zajló 

pedagógiai munka eredményével.  

Alapvető cél, hogy az állami intézményfenntartó központ 

összekösse, hasznosítsa és továbbfejlessze azokat az 
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eredményeket, melyeket az egyes intézmények és pedagógusok a köznevelés területén – eddig 

elszigetelten – elértek. 

Az állami intézményfenntartó központ célja, hogy  

 KISZÁMÍTHATÓ 

 IGAZSÁGOS 

 MINŐSÉGI  

köznevelést biztosítson az ország minden részében, így ellássa a köznevelés megújításában neki 

szánt szerepet. 

 

Ennek érdekében az alábbi fejlesztési terveket tűzte ki célul: 

 Intézmények közvetlen fejlesztése: 

Cél: az elmaradott, hátrányos helyzetben lévő, fejlesztésekből eddig kimaradó iskolák 

lehetőségeinek javítása.  

 Intézményre szabott szakmai programok, képzések megvalósítása, folyamatos 

mentorálás mellett. 

 Cél, hogy a gyermekek, pedagógusok, tantestületek „kézzel fogható”segítséget kapjanak 

az előrelépéshez. 

 Rendszerszintű módszertani innováció 

Cél: olyan szakmai közösség kialakítása, mely fogékony az új módszerek alkalmazására, mely 

képes a folyamatos megújulásra.  

 Módszertani hálózat, módszertani központok;  

 Innovatív és jó gyakorlatok összegyűjtése, megosztása, elterjesztése; 

 Webes ötlettár létrehozása. 

Partnerség 
Cél: Élő szakmai együttműködés az oktatási intézmények partnereivel. 

 Iskolabarát társadalmi környezet erősítése; 

 Intézményi programok 

 szülőkkel,  

 önkormányzatokkal, 

 civil szervezetekkel. 

 

Átfogó célok: 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3. Prioritásának céljai közül a támogatási konstrukció és a 

tervezett projekt az alábbiak megvalósításához járul hozzá: 

 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek. 

 A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, 

újszerű megoldások és együttműködések kialakítása. 

 A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók 

szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük 

megteremtése a közoktatásban. 
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 Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók 

integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás elősegítése. 

 

Operatív célok: 

 A kiszámítható köznevelés érdekében a köznevelés egységes értékelése 

követelményrendszerének kialakítása, valamint a követelmények teljesítését támogató 

irányítási rendszer kidolgozása. A köznevelés kiszámíthatóvá tétele minden további fejlesztés 

eredményességének is feltétele. 

 Az igazságos köznevelés érdekében a köznevelés irányításának eszközeivel a területi 

egyenlőtlenségek újratermelődésének és fokozódásának megakadályozása. 

A hazai köznevelési rendszerben mutatkozó szélsőségek (mind a tanulók kompetenciája, 

mind a pedagógusi tevékenység színvonala, mind az oktatási infrastruktúra tekintetében) azt 

várja el a fenntartótól, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel tegyen meg mindent annak 

érdekében, hogy az ország bármely pontján bármely tanulónak biztosítva legyenek az azonos 

eséllyel történő indulás feltételei. A fenntartó részéről ez azt feltételezi, hogy rugalmas 

módon tudja a köznevelés erőforrásait átcsoportosítani, s hogy az igazságos feltételrendszert 

az országosan egységes minőségi standardokra tekintettel tudja fejleszteni. 

 A minőségi köznevelés érdekében a köznevelés tartalmi standardjainak kialakításával 

biztosítani a következetes - és hazánk versenyképességét közvetlenül támogató - 

minőségpolitika végrehajtásának alapfeltételeit, az egységes követelményszint 

érvényesítését. 

 

A köznevelés átfogó minőségfejlesztéséhez egyedülálló lehetőséget jelent az állami fenntartói 

szerepvállalás.  

 
A pedagógusi és tanulói kiválóság megjelentetéséhez, tehetségek kiemeléséhez olyan egységes 

minőségpolitika és országosan megvalósítható beavatkozási logika szükséges, amely az eddigi 

fragmentált rendszerben csak korlátozottan volt lehetséges. A szakmai támogató szolgáltatások, a 

pedagógiai szakszolgálatok és az intézmények működésének minőségi menedzsmentje egy irányítás 

alatt képes lesz feltárni, bemutatni és elterjeszteni azokat az eredményeket, melyek emelik az állami 

köznevelés színvonalát. 

A kiszámítható, igazságos és minőségi köznevelés megvalósítása érdekében az állami 

intézményfenntartó központ céljait közösségben kívánja megvalósítani. 

1.4.  Elvárt hatások 

A „Köznevelés az iskolában” projekt elvárt hatásai: 

 

Módszertani innováció terén: 

 A területileg egyenlő eséllyel hozzáférhető, megfelelő 

minőségi színvonalú oktatási, 

pedagógiai szolgáltatások biztosításához  
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szükséges feltételek megteremtése, építkezve az eddigi fejlesztések tapasztalataira. 

 Új módszerek alkalmazására fogékony pedagógus közösségek  

támogatásával tartalmi, módszertani és strukturális fejlesztések,  

rendszerszintű innováció elősegítése. 

 Módszertani hálózat megteremtése a legkiválóbb intézmények együttműködésével, 

adaptálásra érdemes módszerek, jó gyakorlatok és innovációk összegyűjtésével. 

 Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos  

nevelési igényű tanulók integrációjának, az interkulturális oktatás megvalósításának 

támogatása. Horizontális szempontok – pl. iskolai egészségfejlesztés, esélyegyenlőség – 

szakszerű megvalósítását támogató pedagógus-továbbképzési programok fejlesztése. 

 

Intézményfejlesztések terén: 

 A legrosszabb helyzetben lévő, releváns pályázati forrásokból, innovációkból kimaradt 

állami fenntartású intézmények beazonosítása.  

 Legalább 100 általános iskola több ütemben megvalósuló közvetlen támogatása. 

 Területi esélyegyenlőtlenség kompenzálása intézményfejlesztő mentorok, szupervizorok 

közreműködésével, módszertani fejlesztések, oktatást segítő eszközök beszerzésével. 

 Az intézményi munka belső megújulási képességének támogatása. 

 

Partnerség és hálózatosodás terén: 

 Az iskolák eddigi társadalmi kapcsolatainak minőségileg új szintre helyezése, pedagógusok 

közösségépítésre és projektmegvalósításra képzése, valamint mentorálása. 

 Meglévő partnerkapcsolatok, együttműködési formák tudatosabb, folyamatos és 

rendszeres megvalósítása. 

 A lehető legszélesebb társadalmi bázis elérése, a köznevelési  

intézmények elszigeteltségének csökkentése, rendezvények támogatása szakmai 

tanácsokkal, eszközbeszerzéssel 

 A KLIK iránti bizalom erősítése, jó példák gyűjtése és rendszerezése, mintaprojektek 

megjelenítése és adaptálásra ösztönző megjelenítése on-line felületen. 

 Élő szakmai együttműködések, partnerségek fejlesztése (szülők, önkormányzatok, civil és 

szakmai szervezetek), 

 Közösségi funkció és szakmaiság együttes előtérbe helyezése  

Közösség építése – A Mi iskolánk… 

 Megyei koordinátorok közreműködésével élő hálózat működtetése. 

 

Az intézményfenntartás új rendszere azt a szemléletváltást 

hordozza magában, amely a magyar köznevelés rendszerét 

egységben kezeli, így értékelése és ezen alapuló fejlesztése 

mindenek felett áll. Az oktatási rendszer irányításának 

különböző szereplői e cél érdekében segíthetik a fenntartói 

munkát. 
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2. ábra 

Jelen tanulmány az oktatás irányításában, tervezésében részt vevő szakemberek számára kíván 

átfogó értékelést adni a köznevelés új rendszerében pályázati támogatással megvalósított 

fejlesztések, fejlesztő programok eredményeiről és hatásairól, illetve lehetséges 

továbbfejlesztéseiről. 

A tanulmány törekszik arra, hogy az egyes modulok értékelését ne pusztán önmaga céljaihoz 

viszonyítva tegye, hanem a kutatás során szerzett tapasztalatok felhasználásával a teljes projekt 

alapcéljainak teljesülését is elemezze. 

1.5.  A kutatási program céljai, feladatai tevékenységei 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a köznevelés új rendszerében 2013. december 01-jén a 

TÁMOP 3.1.4 B 13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskolában” című Európai Uniós finanszírozású 

kiemelt projekt keretében nagyszabású programot indított. A projekt kiemelt célja a köznevelési 

rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása.  

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések három modulra terjedtek ki: 

 Módszertani innováció 

 Intézményfejlesztés 

 Partnerség és hálózatosodás  

 

A kutatási program célja egy átfogó értékelés készítése, amely értékelés megvizsgálja, hogy a projekt 

eddigi eredményei megfelelnek-e az elvárásoknak, 

megalapoznak-e további fejlesztéseket, és azokat milyen 

formában, milyen tartalommal érdemes megvalósítani, 

illetve, hogy az egyes modulok szakmai tartalmát illetően, 

továbbá a modulok szinergiáit tekintve milyen szakmai 
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tartalommal érdemes esetlegesen egy új projektet indítani a jövőben a célok elérése érdekében. 

A program értékelésének elvégzésére 2015.június 29-én a KLIK ajánlattételi felhívást jelentetett meg 

közbeszerzési eljárás keretében, amelynek nyerteseként az értékelés eredményeit összegző 

tanulmányt a Suliszervíz Kft. készítette el. 

Az időközi értékelés (továbbiakban: kutatás) célja a modulok keretében megvalósult tevékenységek, 

fejlesztések, események értékelése, valamint a célcsoport – fejlesztésekkel kapcsolatos – 

elégedettségének felmérése, illetve további igényeinek azonosítása. A kutatásnak célja az is, hogy a 

projekt eredményei, a felmerülő fejlesztési lehetőségek megalapoznak-e további fejlesztéseket, 

milyen szakmai tartalommal érdemes esetlegesen egy új projektet indítani hasonló vagy a projekt 

eredeti céljai elérésére más intézmények esetében. 

A módszertani innováció modul tekintetében a kutatás céljai a mentoráló intézményi működés és a 

tudásmegosztó módszertani központok hálózatának vizsgálata, értékelése, ezen belül kiemelten a 

módszertani megújulás, a pedagógiai hatékonyság és az innovatív folyamatba ágyazott módszertani 

képzések vizsgálata áll.  

Az intézményfejlesztés modul kutatási céljai a fejlesztésben résztvevő intézmények 

helyzetelemzéséből kiinduló fejlesztési tervek megvalósításának vizsgálatára irányultak. A vizsgálat 

fókuszában a pályázati támogatással megvalósuló fejlesztések, tevékenységek intézményekre, 

pedagógusokra, diákokra és szülőkre gyakorolt hatása áll. 

A Partnerség és hálózatosodás modul kutatási céljai az iskolai közösségi szolgáltatások 

megújításának, kiterjesztésének, fejlesztésének vizsgálata és értékelése, ezeken belül kiemelten az 

együttműködés, kezdeményezés, proaktivitás, közös gondolkodás és tervezés, társadalmi 

felelősségvállalás viselkedésmintáinak és az ezekhez szükséges kompetenciáknak multiplikálása az 

iskolákban. A kutatásnak kiemelten fontos vizsgálnia, hogy a tevékenység során létrejött 

együttműködések, kapcsolati hálózatok fenntarthatósága, gondozása, további fejlesztése hogyan tud 

megtörténni. 

2. A kutatás feladatai, tevékenységei és módszerei 

A kutatási célok a következő feladatok, tevékenységek megvalósítása mentén történt: 

2.1.  Feladat: Módszertani innováció modul vizsgálata 

 adatfelvétel, adatgyűjtés a módszertani modellek adaptációjához folytatott tevékenységekről 

30 mentoráló és 30 adaptáló intézmény 

tekintetében; 

 elemzés készítése a módszertani, fejlesztési modellek 

alkalmazásának támogatásával kapcsolatos 

eredményekről 30 mentoráló és 30 adaptáló 

intézmény tekintetében; 
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 elemzés készítése a megtartott módszertani továbbképzések megfelelősségéről, a résztvevők 

számáról, a továbbképzések tartalmának hasznosíthatóságáról 15 továbbképzés, 5 felkészítés 

esetében; 

 a mentorintézmények vezetőivel és érintett pedagógusaival fókuszcsoportos interjú készítése 

30 mentoráló intézményt érintően; 

 a mentorált (adaptáló) intézmények vezetőivel és érintett pedagógusaival fókuszcsoportos 

interjú készítése 30 adaptáló intézményt érintően; 

 kérdőíves felmérés készítése a mentorált intézmény azon pedagógusai körében, akik a 
mentorálási folyamat eredményeit felhasználták vagy használják; adatfelvétel 30 mentorált 
intézményt érintően; 
 

2.2. Feladat: Intézményfejlesztés modul vizsgálata 

 adatfelvétel és adatgyűjtés készítése 20 intézményfejlesztésben részt vett intézményről, az 

ott folytatott tevékenységekről, résztvevő pedagógusokról és egyéb érintettekről; 

 elemzés készítése, mely vizsgálja az intézményfejlesztésben résztvevő intézmények 

önértékelésének és fejlesztési terveinek hatásait az intézmény működésére; 

 az intézményfejlesztésben résztvevő intézmények vezetőivel és a fejlesztő team tagjaival és 

diákokkal, szülőkkel fókuszcsoportos interjú készítése 20 intézményt érintően;  

 a mentorokkal fókuszcsoportos interjú készítése: 1 db, maximum 10 fővel; 

 a szupervizorokkal fókuszcsoportos interjú készítése:1 db, maximum 8 fővel; 

 kérdőív felvétele és lebonyolítása az utazó fejlesztőpedagógusok és pszichológusok számára; 

az adatfelvétel az utazó szakemberek min. 40%-ának megkérdezésével történik; 

 kérdőíves felmérés készítése és lekérdezése az intézményfejlesztésben résztvevő 
intézmények pedagógusai számára legalább 250 fő pedagógus megkérdezésével; 

 

2.3. Feladat: Partnerség és hálózatosodás modul vizsgálata 

 adatgyűjtés és adatfelvétel készítése a partnerségben közreműködő szervezetekről, az 

eseményekről; 

 a partnerségi rendezvényeket megvalósító intézmények vezetőivel és érintett 

pedagógusaival, diákokkal, szülőkkel fókuszcsoportos interjú készítése 20 db intézményt 

érintően; 

 kérdőíves felmérés készítése és lebonyolítása a partnerségi projektekben együttműködő 

szervezetek képviselői és a működtető önkormányzatok számára; adatfelvétel lebonyolítása 

megyénként 3 bevont partnerszervezet érintően; 

 
A kutatási tevékenységek során alkalmazott módszerek: 

 dokumentumelemzés; 

 adatbázis kialakítása; 

 adatelemzés; 
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 on-line kérdőíves felmérés; 

 fókuszcsoportos interjú; 

 szakmai konzultáció (az Ajánlatkérővel); 

 összegző elemzés. 

3. A kutatás célcsoportjai 

A kutatás célcsoportjai a három modul tekintetében a következők: 

Módszertani innováció 

 a mentorálásban érintett intézmények és vezetőik; 

 mentorintézmények és vezetőik; 

 a mentorált és a mentorintézmény azon pedagógusai, akik közvetlenül nem vettek részt a 

mentorálási folyamatban; 

 az innovatív, folyamatba ágyazott továbbképzésekben részt vevő pedagógusok; 

 az innovatív folyamatba ágyazott továbbképzések résztvevői. 

Intézményfejlesztés 

 az intézményfejlesztésben érintett intézmények vezetői és pedagógusai; 

 az intézményfejlesztési team-ek tagjai; 

 utazó szakemberek (fejlesztőpedagógusok és pszichológusok); 

 szupervizorok; 

 intézményi mentorok; 

 a megvalósításban közreműködő külső szolgáltatók; 

 tankerületi vezetők. 

Partnerség és hálózatosodás 

 a partnerségi eseményeket megvalósító intézmények vezetői és érintett pedagógusai; 

 a partnerségi rendezvényeken együttműködő szervezetek képviselői, a megvalósításban 

közreműködő külső szereplők.
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4. A kutatás módszertana 

A kutatás feladatai és tevékenységei az értékelés feladat- és ütemterve alapján kerültek 

megvalósításra.  

A feladat- és ütemterv mindhárom modul tekintetében tartalmazza az elvárt eredmények eléréséhez 

szükséges tevékenységeket, feladatokat, amelyek a következőek voltak: 

4.1.  Adatfelvétel, adatgyűjtés 

Az adatfelvétel és adatgyűjtés a három modul vezetőjével és munkatársaival történő személyes 

konzultációk, valamint elektronikus levelezés formájában történtek. A konzultációk során 

egyeztetésre kerültek a modulokhoz tartozó kutatási tevékenységek, feladatok, a kutatási minta 

alapsokasága, a minta nagysága, a modultevékenységek megvalósítását alátámasztó szakmai 

dokumentumok köre, a résztvevő intézmények, szakemberek adatbázisa, valamint az eddig elkészült 

tanulmányok köre. Elektronikus levelezés formájában pedig átadásra kerültek a kutatási 

tevékenységekbe bevont intézmények, szakemberek adatbázisa (minta), valamint a kutatási 

tevékenységek elvégzéséhez szükséges szakmai dokumentum- és adatok. 

4.2.  Adatbázis kialakítása 

A kutatásba bevont mentorált és mentorintézményekkel kapcsolatos adatbázis (Excel) kialakítása a 

következő minimális adatokkal: 

o alkalmazott modellek, alkalmazó intézmények, kidolgozó intézmények; 

o alkalmazott modellek alkalmazásának kezdete, képzésben résztvevők száma; 

o az adott modellt alkalmazó pedagógusok száma; 

o az adott modell alkalmazására tervezett és ráfordított idő.
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4.3.  Dokumentum- és adatelemzés 

A kutatás során vizsgálat szakmai dokumentumok és adatok köre modulonként: 

 Módszertani innováció modul  

 Felkészítések: a mentoráló intézmények 20 órás pedagógus felkészítései (5db); 

 Képzések: 15 kifejlesztett folyamatba ágyazott pedagógus továbbképzési téma 1-1 

megvalósult továbbképzésének anyaga; 15 továbbképzés rövid leírása; összefoglaló 

táblázat;  

 Kiválasztott intézmények: régiónként kiválasztott intézmények és azok adaptáló 

intézményei; (A mintát a konzultáció alapján a Megrendelő választotta ki.) 

 Mentoráló intézményi eseménynaptárak;  

 Mentoráló intézmények: elégedettségi kérdőívek, pályázati felhívás; 

 Módszertani ajánlás egységes nevelési rendszer kialakításához c. tanulmány; 

 Szakértői összefoglaló a Módszertani Innováció modul tevékenységéről; 

Az átadott dokumentumok mappák és tartalom szerint: 30 db mentoráló intézmény szakmai 

megvalósítást alátámasztó dokumentumai: 

 szakértői anyag 30 db;  

 záró szakmai beszámoló 30 db; 

 15 db pedagógus továbbképzés alapítási kérelme. 

 

 Intézményfejlesztés modul  

 171 intézmény listája; 

 az intézményvezetők, mentorok, szupervizorok elérhetőségei, adatai; 

 egy intézményi mintadokumentum-helyzetelemzés; 

 egy intézményi mintadokumentum-fejlesztési terv; 

 mintadokumentum-szakemberek programtervei, naplók, beszámolók; 

 15 db utazó szakember szakmai beszámolója; 

 20 db feladatspecifikáció (utazó szakemberek elvárás listája; 

 20 db intézmény helyzetelemzése; 

 20 db intézmény fejlesztési terve. 
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 Partnerség és hálózatosodás modul 

 info adatbázis mappa: bevont intézmények, civil bázis interjúk alapján, PH 3. ütem 

elérhetőségek excel munkafüzetek; 

 modulstratégia mappa: 7 db PH modul stratégiai dokumentuma word formátumban, 

1 db Power-point bemutató a partnerség előzetés felmérés eredményeiről 140227, 1 

db excel munkafüzet PH modul eredménytábla 140227; 

 pályázat mappa: pályázati felhívás, pályázati adatlap közösségi eseményekre; 

 szakmai mappa/közfejl: osztályközösség fejlesztés, szakmai műhely terv, módszertani 

segédlet word dokumentumok (5 db); 

 szakmai mappa/modalk/2014 őszi események modellalkotási 

dokumentációja/szakmai anyagok: mintaprojekt lista (az excel munkafüzet 14 db 

mintaprojektet tartalmaz a következő információkkal: a projekt neve, kódja, megye, 

település; hogy melyik intézmény dolgozta ki, azt nem tartalmazza), mintaprojekt 

szempontrendszer, megfigyelési szempontok és fókuszcsoport interjú leírás 1 db, 

fókuszcsoportos leírás 3 db, megfigyelési napló 3 db, mintaprojekt lap 13 db; 

 szakmai mappa/modalk/KLIK modelalkotás 2015 01 31/03 mintaprojektek: 

mintaprojekt lista (az excel munkafüzet 20 db mintaprojektet tartalmaz a következő 

információkkal: a projekt neve, kódja, megye, település; hogy melyik intézmény 

dolgozta ki, azt nem tartalmazza), mintaprojekt lap 20 db; 

 szakmai mappa/modalk/KLIK modelalkotás 2015 01 31/02 tanulmány: TÁMOP 3.1.4 

B Modelalkotás értékelés tanulmány 2015 01 30 word és pdf formátumban; 

 szakmai mappa/modalk/KLIK modelalkotás 2015 01 31/01 interjúszervezés: egy 

oldalas word dokumentum, ami a 2015/2015-ös tanév tavaszi közösségi 

eseményének tervezett interjúinak megszervezése címet viseli és 3 intézmény nevét, 

vezetőjét, elérhetőségeit és az interjú időpontját tartalmazza; 

 szakmai mappa/modalk mappa: KLIK 314B PH zárótanulmány 2015 06 30; 

 tankerületi beszámolók mappa: 20 db ZIP fájl (19 megye és Pest), amely ZIP fájlok 

tartalma megyénként: szakmai beszámolók ütemenként; tankerület igazgatói 

beszámoló. 

Elektronikus levelezésen keresztül a modul vezető részéről megküldésre került a Megrendelő 

által kiválasztott minta a ProjektértékelésFinal excel munkafüzet formájában a következő 

tartalmakkal:  

 pedagógusok és tankerületi munkatárs interjúalanyok (megyénként 10 fő) 

 intézményvezető (megyénként 1 fő) 

 bevont partnerek (megyénként 3 fő)
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4.4. Mintavételi eljárás 

A mintavételi eljárás a műszaki leírás alapján előzetes konzultáció alkalmával kezdődött, amikor 

definiálásra kerültek a kutatásba bevontak köre mindhárom modul tekintetében: 

 Módszertani innováció modul:  

 mentoráló intézmények köre, akik pályázat útján kerültek kiválasztásra 

 adaptáló intézmények köre, akik a mentoráló intézmény által nyújtott 

modellprogramot adaptálták 

 innovatív, folyamatba ágyazott akkreditált továbbképzéseken résztvevő 

nevelőtestületek pedagógusai 

 Intézményfejlesztés modul: azon intézmények köre, amelyek a következő objektív 

szempontok alapján kerültek kiválasztásra: 

 a kompetenciamérésekben jóval az országos átlag alatt teljesítettek 

 magas a HH és a HHH tanulók száma 

 releváns pályázati forrásokból, fejlesztésekből kimaradtak 

 állami fenntartásúak 

 LHH-s kistérségben vannak 

 Partnerség és hálózatosodás modul: pályázati felhívás útján kiválasztott minta értékű 

közösségi együttműködést, programokat megvalósító iskolák 

Ezt követően meghatározásra került a mintavétel alapsokasága a KLIK által készített adatbázis 

alapján: 

 Módszertani innováció modul – 289 intézmény; 

 Intézményfejlesztés modul – 171 intézmény; 

 Partnerség és hálózatosodás modul – intézményi szintű adatbázis nem állt rendelkezésre. Az 

átadott adatbázis a pályázat keretében megvalósított közösségi eseményeket tartalmazta 

ütemenként. Az adatbázis tisztítása 2 napot vett igénybe, mivel a kezdeti adatgyűjtés során 

még nem állt rendelkezésre a későbbi adatbázis struktúra, és bár az eredeti adattáblák 

hasonló adatmezőket tartalmaztak, a különböző forrásokból érkező adatok más logikai 

szabályok mentén, más mezőkben tárolódtak, a kutatás számára nehezen azonosítható 

célcsoportokkal; az adattisztítás folyamata tulajdonképpen az eredeti adatgyűjtés során 

alkalmazott logikai kapcsolatok feltárását jelentette.
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Mintavételi eljárás meghatározása: 

 Módszertani innováció modul – többlépcsős, csoportos mintavétel 

 1. mintavételi eljárás: területi mintavétel, amelynek mintavételi egysége: földrajzi 

egység, vagyis régiók;  

 2. mintavételi eljárás: koncentrált mintavétel (olyan intézmények kerültek 

kiválasztásra a Megrendelő által, amelyek alapvető hatással voltak a kutatás tárgyát 

képező programok megvalósítására). 

 Intézményfejlesztés modul – többlépcsős, csoportos mintavétel 

 1. mintavételi eljárás: területi mintavétel, amelynek mintavételi egysége: földrajzi 

egység, vagyis régiók;  

 2. mintavételi eljárás: koncentrált mintavétel (olyan intézmények kerültek 

kiválasztásra, amelyek alapvető hatással voltak a kutatás tárgyát képező programok 

megvalósítására). 

 Partnerség és hálózatosodás modul – nem véletlen mintavételi eljárás: koncentrált 

mintavétel (olyan intézmények kerültek kiválasztásra a konzultációt követően a Megrendelő 

által, amelyek alapvető hatással voltak a kutatás tárgyát képező programok megvalósítására). 

A minta nagyságának megszabása a műszaki leírás alapján történt: 

 Módszertani innováció modul 30 mentoráló, 30 adaptáló intézmény 

 Intézményfejlesztés modul 20 intézmény + 2 tartalék 

 Partnerség és hálózatosodás modul 20 intézmény + 2 tartalék. (Ez a későbbekben módosult a 

Megrendelő igénye alapján.) 

A mintavétel elvégzését követően a Megrendelőnek megküldésre kerültek a kiválasztott minta 

intézmények és adataik egyeztetés céljából. 

 Módszertani innováció modul 

 A mintát a Megrendelő választotta ki, amely 2015. szeptember 24-én megküldésre 

került a Vállalkozónak; egyeztetésre nem volt szükség. 

 Intézményfejlesztés modul 

 Minta megküldése a Vállalkozó részéről: 2015. október 01. 

 Minta jóváhagyása a Megrendelő részéről:  

 Partnerség és hálózatosodás 

 Minta megküldése a Vállalkozó részéről: 2015. október 02. 

 Minta elutasítása a Megrendelő részéről: 2015. október 05. 

 Megrendelő által javasolt új minta 

megküldése a Vállalkozónak: 2015. október 

06. 
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4.5. Kapcsolatfelvétel, együttműködésre felkérés az érintett 

intézményekkel, szakemberekkel 

A mintába bevont intézmények és szakemberek számára modulonként a következő dokumentumok 

készültek el és kerültek aláírásra, illetve megküldésre: 

 együttműködésre felkérő levél; 

 adatkezelési és titoktartási nyilatkozat; 

 hozzájáruló nyilatkozat a szülő részéről a gyermekük részvételéhez;  

 valamint a titoktartási nyilatkozat a kutatásban közreműködő szakemberek számára. 

 

Az intézményekkel és szakemberekkel az együttműködés elektronikus levelezés, telefonos 

beszélgetés, valamint fókuszcsoportos interjú formájában történt. 

  

4.6.  Fókuszcsoportos interjú, online kérdőíves felmérés 

4.6.1. A felmérések előkészítése 

A dokumentumelemzéseket követően a kutatásban közreműködő szakemberek összeállították a 

fókuszcsoportos interjú és az online kérdőíves felmérések kérdősorait.  

4.6.2. A fókuszcsoportos interjú 

A fókuszcsoportos interjú lebonyolítása 17 fő interjúer bevonásával történt.  

Az interjúerek felkészítése távoktatásban történt – az idő rövidsége miatt – a „Felkészítő anyag a 

fókuszcsoportos interjúkhoz” elektronikusan megküldött word dokumentum formájában, illetve 

telefonos és Skypon történt csoportos konzultációval. 

Az interjúerek felkészítésével párhuzamosan modulonként a következő dokumentumok, információk 

kerültek elektronikus úton elküldésre: 

 a mintaintézmények adattáblái (adaptáló intézmények és mentoráló intézmények); 

 fókuszcsoportos interjú kérdősorai;  

 a dokumentáláshoz szükséges sablonok; 

 tájékoztató levél, amit a kiválasztott intézmények megkaptak; 

 fókuszcsoportos interjú települései, ahol az interjúerek régióként, megyénként, 

településenként, illetve modulonként a feladatot vállaltak  

 feladatvégzés folyamatleírása. 

A fókuszcsoportos interjúk előkészítését követően az 

interjúerek felvették a kapcsolatot a mintában szereplő 

érintett intézmények vezetőivel, illetve a Partnerség és 

hálózatosodás modul tekintetében a megyei 

koordinátorokkal. A kapcsolatfelvétel – az előzetesen 
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megküldött tájékoztató levélre hivatkozva - telefonos megkeresés útján történt, amely során 

egyeztetésre került az interjú megtartásának időpontja, helyszíne.  

Az adott időpontban megtartott fókuszcsoportos interjúk résztvevői modulonként: 

 Módszertani innováció modul 

 mentoráló intézmények vezetői és érintett pedagógusai; 

 adaptáló intézmények vezetői és érintett pedagógusai. 

 Intézményfejlesztés modul 

 intézményfejlesztésben résztvevő intézmények vezetői, fejlesztő team tagja, 

valamint diákok és szülők; 

 mentorok; 

 szupervizorok.  

 Partnerség és hálózatosodás modul 

 a modul vezetés által felkért megyei koordinátor által megjelölt személyek, a 

partnerségi projektet megvalósító intézmények vezetői, az érintett pedagógusok, 

diákok és szülők. 

A fókuszcsoportos interjúk dokumentálása helyszínenként a következők szerint történt: 

 az interjúkon elhangzottak dokumentálása word formátumú sablondokumentumban, 

 fotók, 

 jelenléti ív, 

 szülői hozzájárulási illetve szakértői nyilatkozatok. 

A helyszínenként összeállított dokumentumokat az interjúerek elektronikus úton továbbították a 

kutatás céljából létrehozott adattár helyre. 

4.7. On-line kérdőíves felmérés 

A kutatást végző szakemberek által készített és a KLIK által jóváhagyott on-line kérdőívek a kutatás 

lebonyolítása céljából létrehozott elektronikus felületre került feltöltésre, amelyről az érintett 

célcsoport tagjai elektronikus levél formájában kaptak értesítést. 

A fókuszcsoportos interjúk és az on-line kérdőívek feldolgozása és értékelése az elemzés során 

történik meg. 

 

4.8. Összegző elemzés 

Az összegző elemzés egy zárótanulmány formájában készül 

el, amely összegzi az egyes modulokkal kapcsolatos vizsgálati 

eredmények bemutatását, elemzésüket, esetleges 

kapcsolódásukat és a fejlesztési, fenntarthatósági 

javaslatokat. 
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5. A módszertani innováció modul értékelésének elemzése 

5.1.  Helyzetelemzés  

 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ TÁMOP 3.1.4 B 13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az 

iskolában” című Európai Uniós finanszírozású projektje keretében lehetőség nyílt a KLIK 

fenntartásában levő köznevelési intézmények fejlesztésére, intézmények közvetlen támogatására, 

mely fejlesztés elősegíti az intézményekben tanuló diákok kompetencia mérési eredményeinek 

javulását, az iskolai életben való sikerességüket, valamint a pedagógusok módszertani eszköztárának 

bővülését az eredményes és hatékony pedagógiai munka érdekében.  

A módszertani innováció modul célja a mentoráló intézményi működés és a tudásmegosztó 

módszertani központok hálózatának kialakítása volt, ezáltal az eredményes nevelési-oktatási 

gyakorlatok összegyűjtése és minél több iskolában történő meghonosítása. A módszertani megújulás 

fókuszában a pedagógiai hatékonyság és a tanulók eredményességének növelése állt, amely folyamat 

tényeken, mérési eredményeken alapult. Ezen modul keretein belül a szakmai színvonal emelésére, a 

hálózati tudásátadás kiépítésére belső pályáztatással kiválasztásra került 299 példaértékű pedagógiai 

modellel rendelkező és módszertani központokként működő, más iskoláknak rendszeres segítséget 

nyújtó, az eredményes gyakorlatok átvételében és alkalmazásában jártas KLIK fenntartású intézmény 

volt. Ezek az ún. mentoráló intézmények az ország egész területén megtalálhatóak, megyénként 

eltérő számban. A kiválasztott intézmények nyitott szolgáltatás keretében rendszeresen bemutatták 

módszertani modelljeiket - a tanóra, a műhelymunka, a mentorálás keretében - az adaptáció sikere 

érdekében. A 299 intézmény 352 módszertani modellt dolgozott ki, melyből országszerte 

választhattak azok a köznevelési intézmények, amelyek szerették volna megismerni az innovatív 

fejlesztéseket. 1 403 fő mentoráló pedagógus vett részt a programban, akik 2014 októberében és 

novemberében 10 095 pedagógus mentorává váltak, 2015. októberére pedig 54 875 pedagógus 

mentorává. A mentoráló intézmények pedagógiai modelljük népszerűsítéséhez keresték a 

nyilvánosságot biztosító lehetőségeket: helyi újságokban és helyi tévében való megjelenés, saját 

honlapjukon való ismertetés, a tankerület iskolának megkeresése, tájékoztató kiadványok készítése. 

A mentoráló intézmények pedagógusai a meglévő modellekből, valamint a pályázati munka során 

összegyűlt módszertani tapasztalatokból szakértők támogatásával adaptálható nevelési-oktatási 

programcsomagokat dolgoztak ki.  

Jelen tanulmány célja annak a szakértői áttekintése, hogy a „Módszertani innováció” modul 

keretében a megvalósult tevékenységek milyen mértékben szolgálták a modul célrendszerét, a célok 

teljesülését. Ezért a hét magyarországi régióban a mentorálásban résztvevő 30 köznevelési 

intézmény szakértői véleményének (mentoráló intézmények adaptációs folyamatának szakértői 

vizsgálata) és a záró mentoráló intézményi szakmai 

beszámolójának tíz szempontra kiterjedő 

dokumentumelemzése készült el. Reprezentatív 

fókuszcsoportos interjú készült a mentorálásban és az 

adaptálásban résztvevő 30-30 köznevelési intézmény 

vezetőjével, pedagógusával és on-line kérdőíveket töltött ki 
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30 mentorált intézmény 82 pedagógusa, akik közvetlenül nem vettek részt a mentorálási 

folyamatban, de annak eredményeit felhasználták, vagy használják. Az elemzés mindhárom esetben a 

pályázati célokból indult ki, vizsgálva a projekt célrendszeréhez kapcsolódó tevékenységeket és az így 

elért eredményeket. 

5.2. Szakmai dokumentumelemzés 

A mentorálásban résztvevő intézmények közül 30 került kiválasztásra (Dél-Dunántúl 4 db.; Közép-

Dunántúl 8 db.; Nyugat-Dunántúl 4 db.; Dél-Alföld 3 db.; Észak-Alföld 4 db; Észak-Magyarország 3 db.; 

Közép-Magyarország 4 db.), ezek szakértői véleményének (mentoráló intézmények adaptációs 

folyamatának szakértői vizsgálata) és a záró mentoráló intézményi szakmai beszámolójának tíz 

szempontra kiterjedő dokumentumelemzése készült el az alábbiak szerint: 

 

Vizsgálati szempont Vizsgált dokumentum 
Vizsgált dokumentum 

szakértői elemzése 

Pályázati szándékok és 

indokok 

30 darab szakértői vélemény - mentoráló 

intézmények adaptációs folyamatának 

szakértői vizsgálata 

30 darab záró mentoráló intézményi szakmai 

beszámoló 

szakértői vélemény 

bevezetés 

Pályázati célok 30 darab szakértői vélemény - mentoráló 

intézmények adaptációs folyamatának 

szakértői vizsgálata 

30 darab záró mentoráló intézményi szakmai 

beszámoló 

A szakértői vélemény 

IV. pontjának 1.1 

szempontjai 

Intézményi 

erőforrások 

rendelkezésre állása 

30 darab szakértői vélemény - mentoráló 

intézmények adaptációs folyamatának 

szakértői vizsgálata 

30 darab záró mentoráló intézményi szakmai 

beszámoló 

A szakértői vélemény 

IV. pontjának 1.2 

szempontjai 

Megvalósult pályázati 

tevékenységek 

értékelése 

30 darab szakértői vélemény - mentoráló 

intézmények adaptációs folyamatának 

szakértői vizsgálata 

30 darab záró mentoráló intézményi szakmai 

beszámoló 

Szakértői vélemény 

összefoglalója 

Záró beszámoló 3/a 

pontja 

Pedagógusok 

ráfordításainak 

értékelése 

30 darab szakértői vélemény - mentoráló 

intézmények adaptációs folyamatának 

szakértői vizsgálata 

30 darab záró mentoráló intézményi szakmai 

beszámoló 

A szakértői vélemény 

IV. pontjának 1.2 

szempontjai 

Záró beszámoló 4/a 

pontja 
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Pedagógusok elvárásai 

a programmal 

kapcsolatosan 

30 darab szakértői vélemény - mentoráló 

intézmények adaptációs folyamatának 

szakértői vizsgálata 

30 darab záró mentoráló intézményi szakmai 

beszámoló 

Záró beszámoló 

Támogató környezet 

megfelelősége, 

szerepének vizsgálata, 

értékelése 

30 darab szakértői vélemény - mentoráló 

intézmények adaptációs folyamatának 

szakértői vizsgálata 

30 darab záró mentoráló intézményi szakmai 

beszámoló 

Záró beszámoló 3/b és 

4/ d pontja 

Fenntartónak a 

fejlesztésben betöltött 

szerepe, elvárásai 

30 darab szakértői vélemény - mentoráló 

intézmények adaptációs folyamatának 

szakértői vizsgálata 

30 darab záró mentoráló intézményi szakmai 

beszámoló 

Záró beszámoló 

Fenntarthatóság 

lehetőségeinek 

értékelése 

30 darab szakértői vélemény - mentoráló 

intézmények adaptációs folyamatának 

szakértői vizsgálata 

30 darab záró mentoráló intézményi szakmai 

beszámoló 

Szakértői vélemény  

Az intézmények 

stratégiai, szabályozó 

dokumentum 

rendszerébe beépült-e 

a fejlesztés 

eredménye 

(intézményi 

dokumentumok, 

intézményszerkezet) 

30 darab szakértői vélemény - mentoráló 

intézmények adaptációs folyamatának 

szakértői vizsgálata 

30 darab záró mentoráló intézményi szakmai 

beszámoló 

A szakértői vélemény 

IV. pontjának 1.1 

szempontjai 

1. táblázat 
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A kiemelt projekt hangsúlyos célja a leszakadó és rossz helyzetben lévő intézmények bevonása a 

fejlesztésekbe, a szakmai programok teljesítésébe, új módszertani és irányítási eszközök bevezetése 

valamint az egységes minőségpolitika megvalósítása. A célok teljesítéséhez a kiemelt projekt három 

fejlesztési területet jelölt meg, amelynek egyik területe a módszertani innováció, tudástranszfer, 

integráció és hálózatosodás. Ennek a harmadik pillérnek a fejlesztését valósítja meg a „Módszertani 

innováció” alprojekt. A Módszertani innováció modul célja a területileg egyenlő eséllyel hozzáférhető 

módszertani megújulás támogatása, a megfelelő minőségi színvonalú nevelési-oktatási, pedagógiai 

szolgáltatások biztosításához szükséges feltételek megteremtése, építkezve az eddigi fejlesztések 

tapasztalataira. Fontos cél az új módszerek alkalmazására fogékony pedagógusközösségek 

fejlődésének előremozdítása, tartalmi, módszertani és strukturális fejlesztésének, rendszerszintű 

innovációjának elősegítése.  

A célok rendszerének kiemelt része a köznevelési rendszer megújításának segítése, amelyhez a 

tartalmi és módszertani innovációkat egy tudásmegosztó rendszeren keresztül teszik elérhetővé. A 

módszertani megújulás középpontjában a hatékony pedagógiai tevékenység és a tanulói 

eredményesség növelése áll. A módszertani modell alkalmazásának célja, hogy növelje a pedagógiai 

hatékonyságot, segítse elő a tanulók egyéni fejlesztését. Támogassa az intézmény pedagógiai szakmai 

fejlődését, a pedagógusok módszertani megújulását. Az intézmények között segítse elő a szakmai 

együttműködést. A módszertani modell bemutatása és dokumentációja váljon elérhetővé és jól 

használhatóvá az érdeklődő intézmények számára. A modellek, illetve azok elemei minél szélesebb 

körben legyenek hasznosíthatóak, gyorsítsák a megújulási folyamatokat, az intézményi és 

intézményközi pedagógiai szakmai együttműködést; generálják, támogassák a vertikális és 

horizontális tudástranszfer hálózati megvalósítását. Az innovációs modul az ország összes 

intézményét szólította meg, mindazokat, ahol elindult már pedagógiai innováció. Ebben az országos 

lefedettségben minden intézmény részt vehetett, azok is, amelyek már többszörösen megmutatták 

magukat, pl. referenciaintézmények, gyakorlóiskolák, de természetesen számítottak azokra az 

iskolákra is, amelyek eddig csak a saját intézményi kereteik között folytattak pedagógiai innovációt. 

Nagyon sok olyan intézmény jelentkezett, ahol az iskolán belül jelentkező nehézségek kezelése, a 

sajátosságok – csökkenő gyereklétszám; hátrányos helyzetű tanulók aránya; magatartás- és 

figyelemzavaros tanulók száma – indították el a pedagógiai megújulást. Számukra ez a pályázati 

lehetőség teremtette meg azokat a kereteket, ahol nyitni tudtak a szakmai nyilvánosság felé, ami 

egyben a tudásmegosztó hálózat kiépítésének alapja. A pályázat beadásakor a mentoráló 

intézmények leginkább külső résztvevőkkel számoltak. Reflexióik alapján azonban a programokkal 

elindult a vertikális tudásátadás mellett az intézményen belüli horizontális tudástranszfer, amelyet a 

pályázat megvalósítási szakaszán túl is, belső képzések formájában folytatni kívánnak. 
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A disszeminációk rendszeressége pedig egyfajta szemléletváltásra adott lehetőséget, hiszen egy 

innovációs tevékenység implementációjának alapja a szemléletváltás is. Az intézmények 

tapasztalataikat a megyei, regionális mentoráló intézményi szakmai műhelymunkák keretében 

osztották meg egymással, miközben facilitátorok közreműködésével hálózati együttműködéseiket 

alakították ki.  

A mentoráló intézmények horizontális és vertikális tudástranszfer hálózati működésüket módszertani 

tudásmegosztó központokként valósították meg. Kialakult a tudásmegosztó hálózat a mentoráló és 

adaptáló intézmények érdemeként. A pedagógusok körében erős motivációs tényező volt munkájuk 

meg – és elismertetése. Motiváló erő volt elkötelezettségük a feladat iránt. Ebben a pályázatban 

nagyon fontos volt, hogy a pedagógusok egymástól, kollégáktól, vezetőktől kaptak olyan pozitív, 

támogató visszajelzést, ami előremutató és ezért később is fog tevékenykedni. 

A pedagógusok elvárásai a szakmai sikerességben, pozitív élményben jelennek meg, mert tudásukat 

megmutathatják a szakmabelieknek. A disszeminációs tevékenység fejleszti az intézményen belüli 

innovációt is, segíti az intézményi munka megújítását.  

A projekt megvalósítása útmutatást jelent az egyéni önreflexió összeállításához. Egyre többen látják 

az átadó és átvevő intézmények közötti kapcsolat szakmai hasznosságát, ami abban fogalmazódik 

meg, hogy a megbeszélések, konzultációk során nem csak a modell pedagógiai szerepéről esik szó, 

hanem a mindennapi pedagógiai tapasztalatok megbeszélésére is lehetőség nyílik. A mentoráló 

intézmények munkájuk megvalósításához segítséget kaptak a területi koordinátortól, akik segítették 

az intézmények disszeminációs tevékenységét, másrészt adaptáló intézmények elérését. A területi 

koordinátorok az adott megyében, régióban dolgoztak, így nagy helyi ismeretükkel tényleges 

tanácsadói feladatkört tudtak ellátni. A koordinátorok a járási/ megyei tankerületekkel is tartották a 

kapcsolatot, biztosítva evvel a kétirányú kommunikációt. Igen nagy segítséget jelentett a mentoráló 

intézmények számára a disszeminációs tevékenységüket támogató központi eseménynaptár. Az 

intézmények tervezett programjaikat előre megküldték a központba és a KLIK honlapján régiók 

szerinti bontásban a tervezett programok láthatóak voltak. Az adaptálásra vállalkozó, illetve a 

korszerű pedagógiai módszerek iránt érdeklődő intézmények számára az információk elérhetők 

voltak a honlapon. További segítséget jelentett az intézmények számára, hogy A mentoráló 

intézmények működési rendje és szabályzata című dokumentum mellékletei sablonokat tartalmaztak, 

amelyek alapján a tevékenységeikről beszámoltak. Az elvégzett disszeminációs tevékenységekről 

negyedévente készültek beszámolók, amelyeket a területi koordinátorok összegző véleménnyel 

láttak el. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó jelen pályázati felhívásával 

elérendő célként fogalmazta meg a pedagógiai hatékonyság és a tanulói eredményesség növelését. E 

cél érdekében összegyűjtötte azokat az innovációkat, amelyek más intézmények pedagógusai, 

pedagógiai előadói, pedagógiai szakértői számára adaptálhatók, és fenntartói körben – mentoráló 

intézményként – támogatják a horizontális tudásátadást. 
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A módszertani modellekkel szembeni kritériumok az alábbiak voltak: segítse a pedagógiai 

hatékonyság növelését; növelje a  tanulók egyéni fejlesztését, eredményességüket; fejlessze a 

pedagógus önértékelését, önfejlesztését, reflexióit; célozza meg az intézmény pedagógiai szakmai 

fejlesztését; segítse és fejlessze az intézményi, intézményközi pedagógiai szakmai együttműködést; 

legyen életkorhoz adekvát, illeszthető legyen az átvevő-adaptáló nevelési-oktatási intézmény 

tervezett pedagógiai fejlesztéséhez, programjához; legyen kötelező eleme a módszertani modell 

dokumentációja, az adaptáció teljes folyamatának biztosítása érdekében a hospitálás, mentorálás. A 

fenntartó mindehhez az alábbi támogatást biztosította: szakmai módszertani hálózat munkatársainak 

szervezett képzésén való részvétel; módszertani programcsomag elkészítéséhez szakértői segítség; a 

módszertani modell átadása érdekében – amennyiben felkészítés vagy továbbképzés fejlesztése 

szükséges – arra kompetens képzésfejlesztői tevékenység; multiplikátor-képzésen való részvétel 

lehetősége az adaptációban közreműködők részére; felkészítésekben való oktatói közreműködés 

lehetősége, pilot program keretében működési rend kialakítása; egységes, országos standardok 

meghatározását követően azok alkalmazásának feltételei; hálózati működés feltételeinek 

megalkotása.  

Ezen kívül valamennyi kiválasztott módszertani modell részére a KLIK komplex módszertani webes 

tudástárában térítésmentesen biztosította a mentoráló intézmények számára a publikációs felületet. 

A köznevelési intézmények így prezentálhatták innovációjukat az általuk készített tervezet alapján. A 

mentoráló intézmény, az intézményvezetők és pedagógusok jelentik a tudásmegosztó hálózat 

alapjait, azokkal a módszertani modellekkel, amelyeket más intézmények számára adaptációként 

bemutatnak. Az innovatív modelleket bemutató, átadó intézmények – mint mentoráló intézmények– 

biztosítják a pedagógiai professzionizmust, az innovációs folyamatok PDCA logika mentén történő 

megújítását, terjesztését. A projekt megvalósítása során elkészült dokumentumok érthetők, jól 

szerkesztettek, szakmai támogatást jelentenek az intézmények számára. A megvalósult pedagógiai 

innovációs tevékenység öngerjesztő folyamatként működik, és ez is biztosítéka az eredmények 

fennmaradásának, mert kialakult az iskolákban a megújulás igénye. A disszeminációs tevékenység 

sikeres megvalósulása egyértelműen megjelenik a beszámolókban, ennek további folytatása – külső 

facilitátori támogatással – biztosítja a tudásmegosztó hálózat eredményes működését, a 

pedagógusok szemléletformálását. A módszertani modellek illeszkednek az intézmények pedagógiai 

koncepciójába. Az intézmények a pedagógiai programjukban kitérnek és bemutatják a modell 

illeszkedési formáit a saját nevelési és oktatási koncepciójukhoz illetve meghatározzák az adaptáció 

során szükséges/lehetséges kapcsolódási pontokat az adaptáló intézmény részéről. 
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5.3.  Fókuszcsoportos interjúk elemzése 

 
A fókuszcsoportos interjú 45 település 60 intézményének 199 fő pedagógusa vett részt. A települések 

és a kérdőívet kitöltő pedagógusok intézményének régiók szerinti megoszlását szemléltetik az alábbi 

diagramok:  

 

3. ábra 
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5. ábra 

 

 

6. ábra 

 
105 mentoráló pedagógus töltötte ki a fókuszcsoportos 
kérdőívet, közülük 28 volt vezető. 
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7. ábra 

 

8. ábra  

A válaszadó 94 adaptáló pedagógus közül 27 volt vezető.  
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A mentoráló intézmények a pályázati szándékok és indokok között a már meglévő intézményi jó 

gyakorlatot említették (ennek lehetett előzménye a TÁMOP 3.1.7 projekt, de volt olyan, ami ettől 

függetlenül került kidolgozásra, megvalósításra), ez volt az adaptálásra ajánlott program. Szinte 

mindenki megemlítette a hálózati koordinátor szerepét, aki a pályázati szándék jelzése után már 

közvetlenül az iskola segítségére volt.  

A célként megfogalmazott pedagógiai hatékonyság - és a tanulói eredményesség növelése már 

megjelent korábban is, hiszen ezeket a programokat az intézmények már sikeresen alkalmazták. Az 

intézményi erőforrások esetében a pályázati kiírás a mentoráló intézményi kiválasztáshoz egyértelmű 

személyi és tárgyi feltételeket határozott meg, amelyeknek eleget tenni nem okozott gondot a 

pályázó intézményeknek. A pedagógusok havi egy találkozón vagy megbeszélésen vettek részt illetve 

hospitáláson vagy workshopon, illetve belső képzéseket tartottak. A legnagyobb prioritást a tervek 

készítése, műhelymunka (egyben képzés), óralátogatás élvezte, legkevésbé hangsúlyos a hospitálás 

volt. Nehézséget a PR tevékenység és az adminisztráció jelentette. Pedagógusok elvárásait a 

válaszadók úgy fogalmazták meg, hogy a pályázat célkitűzése mindenképpen üdvözlendő, a 

lebonyolítás rugalmassága is. Tapasztalatszerzésnek, önképzésnek is hasznos volt, emellett növelte az 

intézmény ismertségét, presztízsét és ez további fejlesztő munkára serkentette a pedagógusokat. A 

külső kapcsolatrendszer bővült a mentorált intézmények és érintett pedagógusaik körével, e 

kapcsolat intenzitása azonban több tényezőtől függ: idő, motiváltság stb. A fejlesztési eredmények 

tekintetében még bőven lehet előrelépni, de a fejlesztés iránya jól körvonalazódott a pályázat során. 

A támogatás megjelent az intézményvezetésben, a tantestületben és a hálózati koordinátor 

munkájában.  

A fenntartó részéről erőteljes támogatást éreztek a PR tevékenység esetén, melynek célja a program 

népszerűsítésére volt. Megemlítették, hogy az előzetes igényfelmérés segített volna a kereslet és 

kínálat hatékonyabb realizálásában. Nehézségként jelezték az intézményi helyettesítéseket, melyet 

nehéz volt megoldani a leterheltség mellett. Az érdeklődő kollégák sok esetben időhiány miatt nem 

tudtak bekapcsolódni programokba. Gondot okozott, hogy az útiköltség, és rendezvényszervezés 

költségei nem voltak finanszírozhatók a pályázati forrásból. Az eszközbeszerzés is komoly gondokat 

mutat, néhány helyen a program zárásakor még nem kapták meg az eszközöket. A fenntarthatóságot 

az intézményi belső erőforrások átcsoportosításával intézményi szinten megvalósíthatónak vélik. Az 

intézmények stratégiai, szabályozó dokumentumrendszerébe beépült a fejlesztés eredménye, ami így 

folytonosság biztosítékának egyik záloga is, néhány helyen a helyi tanterv átdolgozását is tervezik. A 

belső tudásmegosztás, illetve szakmai fúzió – nem kötelező elemként beépült a pedagógiai 

programba, külön hangsúlyozva, hogy folyamatról van szó, melynek az elején tart az iskola, és amely 

fokozatosan teljesedhet ki, és érheti el e kívánt eredményeket.
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Az adaptáló intézmények esetében a pályázati szándékok és indokok között két elem említése 

szerepelt: vagy egy teljesen új, az intézményben még meg nem lévő programot adaptált az 

intézmény, vagy egy már működő programját egészített ki a mentoráló program elemeivel. A célként 

megfogalmazott pedagógiai hatékonyság - és a tanulói eredményesség növelése jelenleg még nem 

mérhető, mert az adaptálás folyamata a 2015/16. évben valósul meg, így az első eredmények a tanév 

végén állnak rendelkezésre. Az Intézményi erőforrások között mindenki a személyes motiváltságot, 

elkötelezettséget jelölte meg. Az átadó intézménytől minden segítséget megkaptak az adaptáló 

intézmények: tanmeneteket, óralátogatási lehetőséget, műhelymunkán való részvétel lehetőségét, 

módszertani segédletet. A pályázat megvalósítása során fény derült a program erősségeire, a 

fejleszthető területeire. A pedagógusok sokat tanultak a rendszerszintű megközelítésről, az adaptív 

tanulásról, a projektekről általában.  

További pozitívum a személyes jó kapcsolat erősödése. Megvalósult az egymástól tanulás is, hisz a 

mentoráló intézmény is vett át jó gyakorlatot, gyakran a mentoráló intézmény munkatársai is 

gazdagodtak azzal, hogy egy másfajta feltételrendszer mellett, hogyan valósíthatóak meg a szakmai 

tartalmak. A sikeres adaptációban segíthet a személyes jó kapcsolat, a kidolgozott és átadott 

foglalkozástervek, témahetek, a jó ötletek. Nagy előny volt, ha területileg volt a közelben olyan 

mentoráló intézmény, akivel együtt tudtak működni. Negatívumként került megemlítésre, hogy 

intézményi látogatások, módszertani órák hospitálására sem útiköltség, sem egyéb költség nem volt 

tervezve és biztosítva. Ha saját erőforrásaikat nem tudják megfelelően mozgósítani, a szándék és 

motiváció ellenére nem sikerült volna az adaptáció. A pedagógusok ráfordításai az adaptáció 

megvalósításában különböző tevékenységekben jelentek meg: felkészülés, műhelymunka, tervek 

készítése, dokumentálás, disszemináció, PR tevékenységek, képzések, felkészítések. Ezek azonban 

csak a tervezési és dokumentálási időszakra vonatkoznak. Az adaptálás maga azonban többről szól. 

Intézményi látogatás, módszertani foglalkozásokon való részvétel után a program átvétele-beépítése 

úgy, hogy illeszkedjen a helyi sajátosságokhoz. A pedagógusok elvárásai a programmal kapcsolatosan 

az volt, hogy akár elemek átvételéről van szó, akár teljes program adaptációjáról, az mindenképpen 

igazodjon a helyi sajátosságokhoz, igényekhez és adjon adekvát választ az adaptálás okára (pl: 

nevelési probléma, módszertani megújulás stb.) 
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A program megvalósítása során az intézmény fenntartója – az esetek többségében - kiemelten 

támogatta és motiválta a pedagógusokat, az intézmények szakmai együttműködését, hálózatok 

fejlesztését, képzési programok, komplex nevelési programcsomagok kidolgozását és megvalósítását. 

Az adaptáció fenntartása az intézmény belső erőforrásaitól függ, mert a fenntartó anyagi vagy egyéb 

külső támogatás esélye minimális. A pedagógusok és diákok idejére, energiájára építenek az 

adaptálás során, azonban az már most is látszik, hogy lesznek olyan programok, amelyeknek a tárgyi 

vagy személyi feltételeit nehezen vagy nem is tudják majd teljesíteni, a digitális eszközök hiánya miatt 

vagy létszám gondok miatt. Vannak olyan modellek – pl.: két tanítós modell -, amelyek fenntartása 

bár ígéretes lenne, azonban rendszeres finanszírozási többlet igénye van, s ez nem feltétlenül áll 

rendelkezésre. Az intézmények stratégiai, szabályozó dokumentumrendszerébe a fejlesztés 

eredménye beépítésre került ott, ahol teljes programadaptálás történt. Ahol már meglévő 

intézményi program került kiegészítésre, ott erre nem volt szükség. 

5.4. Kérdőívek elemzése 

 
Az on-line kérdőívet 30 mentorált intézmény 82 olyan pedagógusa töltötte ki, akik közvetlenül nem 

vettek részt a mentorálási folyamatban, de annak eredményeit felhasználták vagy használják. Az on-

line kérdőív eredményeit a kérdésekre adott válaszok elemzésével mutatjuk be: 

A kérdőívet kitöltő pedagógusok intézményének régiós és megyei megoszlását az alábbi diagramok 

szemléltetik: 
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10. ábra 

A válaszadók nemenkénti megoszlásának aránya tükrözi a pedagóguspályán levők nemenkénti 

megoszlását. A férfi pedagógusok nagyobb számú jelenléte a pedagógus társadalomban sok nevelési 

helyzetben indokolt lenne.  
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Az átlagéletkori megoszlást tartalmazó diagramokból kiderül, hogy a már több évtizede a pedagógus 

pályán lévő kollégák vonódtak be a módszertani megújulást hozó programok megismerésébe, 

eredményeinek hasznosításába, hiszen az életkori szórás a 42 évtől az 56 éves korig terjed.  

 

12. ábra 
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A mentorálás eredményeit használó pedagógusok munkakörét elemezve látjuk, hogy leginkább a 

tanítók vonódtak be (37 %), őket követik az 5-8. évfolyamon tanító tanárok (27 %), a 

gyógypedagógusok (17 %) és a kollégiumi nevelők (11 % ).A fennmaradó 8 %-ban az alapfokú 

művészeti iskolában és szakiskolában tanító pedagógusok, a szakmai elméleti oktatásban részt vevők 

és a fejlesztő pedagógusok osztoznak, közel egyenlő arányban. Ez az egyébként szokásos aktivitást 

mutató arány mindenképpen figyelemre méltó és fejlesztendő. 

 

 

14. ábra 
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Arra a kérdésre, hogy előzetes ismerete volt-e a pedagógusnak az intézményében megvalósuló 

módszertani modellről csak közel 4 % válaszolt nemmel, tehát azon kollégák, akik a fejlesztés 

eredményeit felhasználják, ismeretekkel rendelkeztek az iskolájukban alkalmazott módszertani 

innovációról. 

 

15. ábra 

A módszertani modellel több módon találkoztak a pedagógusok: dokumentumokból tájékozódhattak, 

hospitáláson vagy műhelymunkán vehettek részt vagy bemutatón. A diagramon látszik, hogy több 

féle módot is választottak a megismerésre, ezzel lehetővé téve az alaposabb, több szempontú 

ismeretszerzést. 

 
16. ábra 
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Az ismeretek megszerzésének forrása is megoszlik hét lehetőség között, és a jelölések száma mutatja, 

hogy itt is több forrású volt az ismeretszerzés. A legnépszerűbb információszerzési mód a szakmai 

team tagjától való ismeretszerzés, a legnépszerűtlenebb az intézményi honlap és a nevelőtestület 

pedagógusától való informálódás. 

 

 

17. ábra
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A módszertani modellt rendszeresen a válaszadók 60 %-a használja, hetente 6 %, alkalomszerűen 28 

%, havonta 1 %, egyéb (készülök rá; nem, mert jelenleg más munkakörben dolgozom; nincs ilyen 

jellegű foglalkozásom; résztvevő vagyok) 4 %. 
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Az alkalmazás motivációját elemezve a pedagógusok 33 %-a a tanulók egyéni fejlesztésének segítését 

jelölte meg indokként; ezt követi a pedagógiai hatékonyság növelésének elérése 25 %-kal; , majd a 

pedagógus módszertani megújulásának igénye 23 %-kal. A személyes szakmai fejlődés 

szükségességét 11 % jelölte meg motivációs tényezőként, még egy adott nevelési probléma 

megoldása miatt 6 % használja a módszert, egyéb szempontot a pedagógusok 2 %-a jelzett.  
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Az alkalmazáshoz szakmai segítséget kiemelkedően sokan a szakmai team tagjától kaptak (50 %); 

pedagógus kollégához a válaszadók 27 %-a fordult segítségért, az intézmény vezetőjéhez 17 %, még a 

munkaközösség vezetőtől csak 6 % kért segítséget a modell alkalmazásához.  
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A módszertani modulok alkalmazásával leginkább a szakmai-módszertani ismeretek gyarapodtak (48 

%), a tanulásszervezési eljárásokat is a pedagógusok 23 %-a kezdte el a modulok alkalmazásának 

eredményeként használni, a pedagógiai ismeretek bővüléséről 17 % számolt be, még a digitális 

kompetenciája a válaszadók 12 %-nak bővült. 
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A modellek megismerésében a hagyományos dokumentumok segítettek a legtöbbet. A 88 %-os arány 

megoszlik az órákhoz készült segédanyagok (33 %), a tanulói munkák (24 %), a szakmai kiadványok 

(22 %), a hálóterv (6%) és az osztálynapló (3 %) között. 

Az elektronikus adathordozókat a válaszadók 12 %-a jelölte meg, mint az ismeretszerzés 

dokumentumát, amely így megelőzte a papíralapú dokumentumok közül a hálótervet és az 

osztálynaplót. 

 
22. ábra 
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Járulékos, de nagyon jelentős hozadéka a módszertani innováció modulnak a pedagógusok szakmai 

kapcsolatrendszerének bővülése: legjelentősebben az intézményen belüli szakmai kapcsolatok 

fejlődtek (24 %), ezt követi az intézményközi szakmai kapcsolatok erősödése (22 %) és a tanulókkal 

történő kapcsolat javulása (20 %). A válaszadók 12 %-a jelölte meg a szülőkkel való kapcsolat és a más 

intézmények szakembereivel való kapcsolat fejlődését. Legkisebb százalékban a vezetővel való 

kapcsolat fejlődött (10%).  

 

 
23. ábra 

11 9 
16 

5 8 
4 4 

9 10 

10 

2 

8 

4 
9 

3 4 

6 

1 

3 

3 

4 

5 6 

10 

5 

1 

2 

8 
11 

12 

5 

5 

3 

5 

4 

5 

6 

2 

7 

1 

3 

0

10

20

30

40

50

60

A modell alkalmazásának hatása a pedagógusok szakmai 
kapcsolatrendszerére (jelölések száma) 

 

egyéb, más intézmény szakembereivel történő kapcsolatom fejlődött
tanulókkal történő kapcsolatom fejlődött
szülőkkel történő kapcsolatom fejlődött
vezetővel való szakmai kapcsolatom fejlődött
intézményközi szakmai kapcsolataim fejlődtek
az intézményen belüli szakmai kapcsolataim fejlődtek



 

 

 

 

„Köznevelés az iskolában” projekt 

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 

 

cím: 1051 Budapest, Nádor u. 32. 

telefon: +36 1 795 1170 

fax: +36 1 795 0744 

e-mail: fejlesztes@klik.gov.hu  

honlap: klik.gov.hu 

53 

 
24. ábra 

A módszertani modell pedagógus kompetenciákra gyakorolt hatása tekintetében nagy eredmény, 
hogy valamennyi pedagógus kompetencia területen a fejlődés megítélése a pedagógusok részéről 
50% feletti. A válaszadók körében kiemelkedően magas a „Kommunikáció és szakmai 
együttműködés, problémamegoldás”, valamint az „Elkötelezettség és szakmai feladatvállalás a 
szakmai fejlődésért” területek.  
Legalacsonyabb fejlődést a „Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás”, 
valamint a „Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése és 
elemzése” kompetenciaterület mutat. 
A „Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás” kompetenciaterületre gyakorolt 
hatás azért mutat alacsonyabb értéket, mert a kiválasztott intézmények módszertani modelljei nem 
ezt a területet érintették leginkább. A „Pedagógiai 
folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos 
értékelése és elemzése” kompetenciaterületre gyakorolt 
hatás alacsonyabb mértéke jelzi, hogy a pedagógusok 
számára igény mutatkozik a mérés, értékelés kompetenciák 
fejlesztésére. 
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25. ábra 

A kutatás kitekintett arra vonatkozóan, hogy az intézmények által kidolgozott és alkalmazott 

módszertani modell a megvalósítás során hozott-e létre újabb innovációt a pedagógusok és 

közösségük körében. Az ábrából látható, hogy a pedagógusok többnyire túlterheltek 

feladatvégzésükben, és a mindennapi feladatok mellett újabb elképzelések időhiány miatt alacsony 

számban generálódnak. 
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26. ábra  

Nem csak a pedagógusok szakmai munkájában, módszertanában és eredményességében hozott 

pozitív változást a modell alkalmazása, hanem az azt alkalmazó köznevelési intézmény megítélésében 

is. A szakmai elismertséget és a szakmai kapcsolati háló erősödését közel azonos mértékűnek jelezték 

(34 és 32 %). Ezt követi a tanulói eredményességi mutatók intézményi szintű emelkedése (18 %). 

Negatív elemként jelenik meg a pedagógusok leterheltsége, 

ezt azonban a válaszadóknak csak a 13 %-a jelezte. 

 
A módszertani modell hatása jelentősnek mondható a 
visszajelzések alapján. Mindegyik régióban jelentős a tanulói 
eredményességre való hatás, ami valójában a projekt 

alapvető célja. 
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szakmai elismertséget eredményezett az intézménynek,  a pedagógusoknak
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5.5. Innovatív folyamatba ágyazott képzések és felkészítések elemzése 

 

A projektben 16 db továbbképzés került kidolgozásra. Ezek a továbbképzések elérik vagy 

meghaladják a 30 órát és a pedagógus továbbképzési rendszerben akkreditálásra kerültek. A 

pedagógus továbbképzési rendszerben való akkreditáció szempontrendszere szerint ezek a képzések 

a célcsoport számára releváns és szükséges képzési tartalmakat hordoznak és a megfogalmazott 

képzési célnak megfelelnek, önmagukban koherensek. Ezért a képzések olyan irányú elemzése, amely 

az akkreditáció szempontrendszerével egybe esik nem szükséges.  

A képzések elsősorban az intézmények módszertani kultúrájának fejlesztését szolgálták. A 

kidolgozott, minősítetett és megvalósított továbbképzések – az előbbi információk alapján – a 

módszertani innováció modul céljait támogatták. Ennek megfelelően a továbbképzéseket annak 

alapján kívánjuk elemezni, hogy hozzájárulnak-e valamilyen módon az intézményi fejlődés 

alábbiakban meghatározott preferált területeinek javításához,  

A műszaki kiírás a következők szerint határozza meg, a továbbképzések elemzésének területét: 

„elemzést a módszertani továbbképzések megfelelősségéről, a résztvevők számáról, a 

továbbképzések tartalmának hasznosíthatóságáról (a továbbképzések minimum 10%-a esetében)”. 

A továbbképzések megfelelősségének vizsgálatában a módszertani innováció modul és a projekt 

alapvető szakmai célkitűzései kerültek figyelembe vételre. A célkitűzések a kiszámítható, igazságos és 

minőségi köznevelés kulcsszavakban foglalhatók össze.  

A konstrukció pályázati útmutatója a következő – a vizsgálat témájához kapcsolódó – releváns 

célokat fogalmazza meg:  

 az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítását, kiemelten az idegennyelv-

tudás, digitális írástudás, vállalkozói-, életpálya-építési, életviteli, és egészségfejlesztési 

készségek, környezettudatosság, aktív állampolgárság vonatkozásában, (módszertani 

innováció és tudástranszfer); 

 az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztésének elősegítését, (módszertani 

innováció és tudástranszfer); 

 új módszertani, irányítási eszközök bevezetését, mely hozzájárul a társadalmi és területi 

helyzetből adódó különbségek mérséklődéséhez (integráció); 

 

A fentiekben felsorolt fő célokat az alábbi operatív célok mentén tervezte a projekt megvalósítani: 

 A pedagógiai munka hatékonyságának javítása (a továbbiakban módszertani innováció). 

 Az állami fenntartású köznevelési intézmények partnerkapcsolatainak erősítése (a 

továbbiakban partnerség). 

 A korábbi fejlesztésekből kimaradó intézmények 

fejlesztése (a továbbiakban intézményi fejlesztések). 
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5.5.1. Elemzési szempontok 

 
Az általános és operatív célokból következően elsősorban a Módszertani innováció modulra 

koncentrálva, de figyelembe véve az Intézményfejlesztés modul, valamint a Partnerség modul céljait 

és tevékenységeit a következő preferált területeket jelenthetik a vizsgálati szempontokat a 

pedagógus továbbképzések vizsgálata során: 

1. Hozzájárulás az intézményi működés javításához 

1.1. Fejlesztési potenciál fejlesztése 

2. Az intézményi szereplők kapcsolati kultúrájának javítása 

2.1. Az intézményvezetés és pedagógustestület kapcsolatának javítása 

2.2. Pedagógus-pedagógus kapcsolatrendszer javítása 

2.3. Pedagógusok és gyerekek/tanulók kapcsolatrendszerének javítása 

2.4. Gyerekek/tanulók-gyerek-/tanulócsoportok kapcsolatrendszerének javítása 

3. Szocializáció, nevelés, tanítás, tanulás 

3.1. Egészségnevelés-prevenció 

3.2. A pedagógusok módszertani kultúrája 

3.2.1. Kompetenciaközpontú tananyagok, technikák alkalmazása 

3.2.2. Személyre szabott oktatás 

3.2.3. Konfliktuskezelési módszerek elsajátítása 

3.2.4. Iskolán kívüli programok szervezése 

4. Intézmény és környezete, kapcsolatok 

4.1. A szülők és az intézmény kapcsolatának erősítése 

4.2. Együttműködés helyi, regionális, országos civil szervezetekkel 

4.3. Együttműködés helyi, regionális, országos szakmai szervezetekkel 

4.4. Intézményközi kapcsolatok 

4.4.1. Sikeres nevelési-oktatási gyakorlatok összegyűjtése 

4.4.2. Tudásátadás-tudásmegosztás 

Tanulói teljesítmény bármely olyan terület, amely közvetlenül vagy közvetve illeszkedik a tanulói 
teljesítmény valamely szegmensének javításához, célrendszere, tartalma alapján tanulói teljesítmény 
javítását szolgálja. 

Az elsődleges elemzéseket a Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszerben2 a regisztráció 

nélkül érdeklődők számára hozzáférhető leírások alapján végeztük.  

Minden továbbképzés esetében vizsgáltuk, hogy a továbbképzés deklarált cél és 
követelményrendszere, valamint a tartalom rövid leírása alapján érinti-e a preferáltnak tekintett 
területek valamelyikét. Adott szempontnak való megfelelést a megfelelő cellába rajzolt x-szel jelöljük. 

Ebben a formában jól láthatóvá válik minden továbbképzés 

esetében, hogy hozzájárul-e valamely preferált területek 

fejlesztéséhez illetve szembeötlővé válik, ha valamelyik 

preferált terület esetleg kevesebb figyelmet kapott a 

                                                 
2 http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Default.aspx 

http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Default.aspx
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feldolgozandó témák okán. A teljes elsődleges elemzést a melléklet.xlsx Excel fájl tartalmazza. 
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Jól látható, hogy a továbbképzések többsége a saját célterületén megfelelő teljesítés mellett más 

preferált területek fejlesztéséhez is hozzájárul. A 6. számú képzés, amely témája a Családdal való 

együttműködés kialakítása, fejlesztése kiemelkedően teljesít a szempontok közötti megfelelésben, 

majd mindegyik szempont érvényesül. Általánosságban elmondható, hogy a képzések több területen 

is jelentenek fejlesztést mind az egyén, mind a szervezet szintjén. 

 
28. ábra 

A preferált területekhez való illeszkedés közül kiemelkedő a fejlesztési potenciál fejlesztési 

elképzelése a képzésekben. Jellemzően mindegyik képzésben megfogalmazódik célként és 

tevékenységként is megjelenik ezzel a területtel való foglalatoskodás. azért fontos szempont a 

fejlesztési potenciál fejlesztése a képzések során, mert a képzési tartalmak helyi adaptációját, és az 

élethosszig való tanulást is támogatja. 

5.5.2. Továbbképzések listája és részletes elemzésük  

 

5.5.2.1. A részletes elemzés szempontjai 

A továbbképzések részletes elemezését az alábbi szempontok alapján végezzük.  

 A továbbképzés tapasztalatainak elemzése az elégedettségi kérdőív adatai alapján 
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5.5.2.2. A továbbképzések  

1. Korszerű mozgáskultúra – segítség a mindennapos testnevelés és mozgásfejlesztéshez 

 

 A továbbképzés tapasztalatainak elemzése az elégedettségi kérdőív adatai alapján 

A képzés időtartama: 30 óra 

Résztvevők száma: 21 fő 

Sikeres résztvevők száma: 21 fő 

Az elégedettségi kérdőívek alapján feltételezhető, hogy a képzést megvalósító páros 

emberfeletti teljesítményt nyújtott, mivel a képzés tartalmi részével kapcsolatban a 21 

résztvevő összesen két darab 4-es értékelést adott, minden mást tökéletesnek (5) értékelt. A 

kevés szöveges értékelés is csak pozitívumokat sorol. A szervezéssel és a tárgyi feltételekkel 

kapcsolatban sem merült fel érdemi kifogás 

 Összegzés 

A továbbképzés témája mind tantárgyi, mind egészségnevelési szempontból aktuális. A 

továbbképzés a tervezés időszakában hiánypótlónak tekinthető. Ma már több hasonló 

témájú továbbképzés található a jegyzékben, amely azt bizonyítja, hogy szükséges képzési 

tartalmat jelenít meg.  

A továbbképzés elsöprő sikere elgondolkodtató. Az alapítónak ilyen egyértelmű siker esetén 

érdemes lenne közvetlenül, részletesebben rákérdezni mind a résztvevőknél, mind a 

trénereknél az egyöntetű siker okaira. Néhány szöveges értékelésből arra lehet 

következtetni, hogy talán a folyamatba ágyazott továbbképzési forma a siker kulcsa, többen 

utaltak arra, hogy ennek keretében sok segítséget kaptak a tanultak gyakorlati 

megvalósításához. 
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2. Egészség-tudat(ok)osság 

 A továbbképzés tapasztalatainak elemzése az elégedettségi kérdőív adatai alapján 

A képzés időtartama: 30 óra 

Résztvevők száma: 12 fő 

Sikeres résztvevők száma: 12 fő 

A lezajlott továbbképzés tapasztalatai nem adnak jelentős plusz információta képzés 

elemzéséhez. A visszajelzések – hasonlóan az előző képzéshez – egyöntetűen pozitívak. Az 

elégedettségi kérdőíveken a 12 résztvevő közül csak az információ újszerűségére nem adott 

mindenki maximális 5 pontot, így az újdonságérték csak 75%-os eredményt ért el. 

 Összegzés 

A képzés egyöntetűen pozitív megítélése alapján egyértelműen lehet értékelni a képzést. Az 

előző képzéshez hasonlóan, e képzés esetében is érdemes lenne közvetlenül megkérdezni 

akár a résztvevőket, akár a megvalósítókat annak érdekében, hogy kiderülhessen, pontosan 

milyen momentumok magyarázhatják a képzés szinte maradéktalan sikerét. A konkrét 

tapasztalatokat hasznosítani lehetne más képzések fejlesztése során is. 

3. A tehetségekért – felkészítés a felismeréstől a komplex fejlesztési lehetőségekig  

 A továbbképzés tapasztalatainak elemzése az elégedettségi kérdőív adatai alapján 

A képzés időtartama: 30 óra 

Résztvevők száma: 9 fő 

Sikeres résztvevők száma: 9 fő 

Az elégedettségi kérdőívek e továbbképzés esetében kevésbé egyöntetűek, mint az előző két 

képzésnél, de az összesítés korántsem mutat rossz eredményt. Életszerűnek tűnik, hogy az 

elvárt célok megvalósulását 4-en érzik teljesnek, 5 résztvevőnek viszont maradt némi 

hiányérzete. Ugyanígy valósághűnek tekinthető, hogy a kapott információkat 6-an tartják 

tökéletesen újszerűnek, míg hárman ezt az elemet csak 4-esre értékelik.  

Ugyanakkor meglepő, hogy az alkalmazott módszerek megfelelőségét összességében csak 

67%-osnak ítélték a résztvevők, viszont a szöveges megjegyzések összesítése épp a 

módszerek megfelelőségét emeli ki. Az adatokból látható, hogy az alkalmazott módszerekkel 

általában egy résztvevő nem volt maradéktalanul 

elégedett, és ezek rontották az összképet. Érdemes 

lenne utánanézni, hogy következetesen ugyanaz a 

résztvevő adott –e alacsonyabb pontot, bár ez az 

eredmény, ahogy fentebb jeleztük semmiképp nem 

tekinthető rossznak. 



 

 

 

 

„Köznevelés az iskolában” projekt 

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 

 

cím: 1051 Budapest, Nádor u. 32. 

telefon: +36 1 795 1170 

fax: +36 1 795 0744 

e-mail: fejlesztes@klik.gov.hu  

honlap: klik.gov.hu 

62 

 

 Összegzés 

Bár jelenleg már nem hiánypótló ez a tehetséggondozó képzés, de a szakmailag is megfelelő 

ismertető leírás alapján jól használható, gyakorlatközpontú pedagógus továbbképzés 

benyomását kelti, melynek első megvalósítása életszerűen zajlott. 

4. A pedagógusok és szakszolgálatok együttműködési lehetőségei a tanulási és magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek érdekében (40) 

 A továbbképzés tapasztalatainak elemzése az elégedettségi kérdőív adatai alapján 

A képzés időtartama: 40 óra 

Résztvevők száma: 11 fő 

Sikeres résztvevők száma: 11 fő 

A továbbképzés elégedettségi kérdőívei e továbbképzés esetében abszolút életszerűek és az 

összesítés sem mutat rossz eredményt. Külön érdeme az összesítésnek és a valós résztvevői 

aktivitást mutatja, hogy bőven áll rendelkezésre szöveges észrevétel is. Éppen ezek a 

szöveges észrevételek hitelesítik a számszerű eredményeket. Így derül ki, hogy a gyakorlati 

segítséget miért csak 64% tartotta tökéletesen megfelelőnek, illetve miért csak a résztvevők 

73%-a vélte úgy, hogy a kitűzött célok maradéktalanul megvalósultak. A szöveges 

megjegyzésekből kiderül, hogy a 40 órás programot a résztvevők egy része igen sűrűnek, és a 

kapott információk mennyiségét soknak, torlódónak találta.  

 Összegzés 

Nagy valószínűséggel ez a továbbképzés az egyik legjobb a létrehozott és kipróbált 15 

továbbképzés közül. Újdonságértéke, hiánypótló jellege kézzelfogható. A szöveges 

visszajelzések arra utalnak, hogy a résztvevők többféle, a gyakorlatban is jól alkalmazható 

diagnosztizáló, preventív és segítő technikát sajátíthatnak el, ugyanakkor a további 

megvalósítások során át kell gondolni a munkaformákat, és a résztvevők terhelését.  

5. Társas kapcsolatok jelentősége a pedagógiai folyamatokban-csoportvezetők felkészítése  

 A továbbképzés tapasztalatainak elemzése az elégedettségi kérdőív adatai alapján 

A képzés időtartama: 30 óra 

Résztvevők száma: 17 fő 

Sikeres résztvevők száma: 17 fő 

Az elégedettségi kérdőívek összesítője alapján a 

megvalósult továbbképzés az előbbi képzésekhez 

képest kevésbé volt hatékony. A résztvevők 

kevesebb, mint harmada (29%) értékelte úgy, hogy az 

elvárt célok maradéktalanul megvalósultak, 59% ezt 
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csak részben látta így, 12% pedig 3-asra értékelte a célok elérését. 

Ezzel párhuzamosan visszaigazolódik, hogy a képzés újdonságértéke nem túl magas, hiszen 

mindössze a résztvevők 12 %-a értékelte tökéletesen újszerűnek a kapott információkat, 

technikákat, 65% csak részben érezte újszerűnek a látottakat, és 12% közepesre értékelte a 

kapottak újszerűségét. 

A résztvevők a gyakorlati segítséggel sem voltak maradéktalanul elégedettek, mindössze 

35%-uk volt maradéktalanul elégedett és 12% itt is közepest adott.  

Az alkalmazott módszerek összesítése híven követi az előbbi értékeléseket, 41% volt 

maradéktalanul elégedett ezen a téren, a résztvevők 59%-ának viszont volt e téren 

hiányérzete. 

 Összegzés 

A megvalósult képzés nagy valószínűséggel visszatükrözi a leírásokban tetten érhető szakmai 

bizonytalanságot, ezért fontos lenne megvizsgálni, hogy az akkreditáció fenntartását nem 

sértendő, milyen tartalmai változtatásokra lenne szükség ahhoz, hogy a képzés 

használhatóbb és hatékonyabb lehessen.  

5. Egyezzünk meg! Mediációs lehetőségek az iskola életében (40) 

 A továbbképzés tapasztalatainak elemzése az elégedettségi kérdőív adatai alapján 

A képzés időtartama: 30 óra 

Résztvevők száma: 19 fő 

Sikeres résztvevők száma: 19 fő 

A megtartott képzés maradéktalanul sikeres, a résztvevők a célokat és a követelményeket is 

maradéktalanul megvalósíthatónak, teljesíthetőnek ítélték. Csak a kapott információk 

újdonságértékére, a gyakorlati segítségre nem adott mindenki maximális pontot. A beemelt 

szöveges értékelések alátámasztják a magas fokú elégedettséget.  

 Összegzés 

Ez a képzés, bár ma már nem hiánypótló, mind az ismertető szakszerűsége, mind a képzés 

megvalósíthatósága szempontjából jól sikerült, magas színvonalú képzésnek tekinthető 

6. A családdal kapcsolatban – Együttműködés; A családok lehetséges bevonása a nevelési-

oktatási folyamatokba  

 A továbbképzés tapasztalatainak elemzése az 

elégedettségi kérdőív adatai alapján 

A képzés időtartama: 30 óra 

Résztvevők száma: 23 fő 

Sikeres résztvevők száma: 23 fő 
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Az elégedettségi kérdőív adatai alapján a résztvevők 100%-a úgy ítélte meg, hogy a képzési 

célok teljesültek, ugyanakkor az információk újszerűségére 61% mondta, hogy teljesen 

újszerűek és a 35%-uk, hogy részben újszerűek. Szerencsés az a helyzet, hogy ha a résztvevők 

már rendelkeznek bizonyos tudással, ismerettel a témában, a tudásmegosztást támogathatja. 

Mindezek mellett elgondolkodtató, hogy a résztvevők 61%-a számára teljesen újszerűek a 

családokkal kapcsolatos kooperációra vonatkozó információk.  

Ezzel párhuzamosan a résztvevők 39%-a jelezte, hogy kevésbé teljesíthetők a tartalmi 

követelmények. Ennek okait érdemes lenne megvizsgálni. 

 Összegzés 

Bár a képzés ma már nem hiánypótló, az elégedettségi kérdőív szöveges visszajelzései alapján 

úgy tűnik a képzés sok, a gyakorlatban is jól alkalmazható technikát mutat be, amit a 

résztvevők szívesen fogadtak és nyilatkozataik szerint hasznosítani is fognak. 

Ugyanakkor érdemes elgondolkodni azon, hogy a követelmények teljesülését megfelelő 

erősségű számonkéréssel kellene kézzelfoghatóbbá tenni. 

7. Művészettel a tehetség- és egészségfejlesztésért 

 A továbbképzés tapasztalatainak elemzése az elégedettségi kérdőív adatai alapján 

A képzés időtartama: 40 óra 

Résztvevők száma: 19 fő 

Sikeres résztvevők száma: 19 fő 

Az elégedettségi kérdőívek összegzése alapján a megvalósult képzés tökéletesen megfelelt a 

résztvevők igényeinek, a 190 lehetséges válaszból mindössze 5 db 4-est adtak a résztvevők, 

érdemi szöveges visszajelzés az összesítő nem tartalmaz. 

 Összegzés 

Mivel a képzés leírása meglehetősen nagyvonalú, de ennek ellenére a megvalósult képzés 

maradéktalanul sikeresnek tűnik, érdemes lenne akár a résztvevőknél, akár a képzőknél 

azokra a konkrét momentumokra rákérdezni, amelyek ilyen sikeressé tették a debreceni 

képzést. 
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8. Komplex nevelési stratégia hatékony megvalósítása a köznevelési intézmények 

mindennapjaiban  

 A továbbképzés tapasztalatainak elemzése az elégedettségi kérdőív adatai alapján 

A képzés időtartama: 40 óra 

Résztvevők száma: 8 fő 

Sikeres résztvevők száma: 8 fő 

A megvalósult továbbképzés értékelése közel sem egységes. Az elvárt célokat csak a 

résztvevők 38%-a ítélte maradéktalanul megvalósíthatónak, és ezzel szinkronban a 

követelmények teljesíthetőségét is csak 38% értékelte 5-ös szinten, 50%-ban maradtak 

kételyek, míg 1 résztvevő (13%) csak közepesen bízott a teljesíthetőségben.  

A szöveges értékelések tartalmaznak néhány olyan megállapítást, amire érdemes lenne 

figyelmet fordítani. Az egyik résztvevő például a képzés gyengeségeként említette, hogy: 

„Nem mindig világos utasítások a feladatokra vonatkozóan.” Szintén negatívumként jelentek 

meg a következők is. „Szerettem volna néhány helyzetet, konfliktus megoldási ötletet kapni. 

Konkrét problémák megoldásáról keveset hallottunk.”  

A pozitívumok között is olyan jelzések jelennek meg, amelyek a képzés tartalmának részletes 

definiálatlanságára utalnak. Például: „Ráirányította a figyelmet a nevelési tényezők (célok, 

feladatok) tervezhetőségére, az intézményi dokumentumok osztályszintű realizálására. 

Tudatosította azoknak a dokumentumoknak a használatát, amiket a tanítás során használni 

tudunk, használni kell. Új hasznos információk, a portfólió készítéshez alaptudás.„  

 Összegzés 

A képzésről gyűjtött információkat nehéz egyértelműen összegezni. Talán a képzés 

fejlesztőivel és megvalósítóival konzultálva, a megvalósult képzés tapasztalatait is 

hasznosítva pontosabban meg lehetne határozni hogyan kellene változtatni a képzésen, hogy 

magas szinten segítse a résztvevők nevelőmunkájának tervezését. 

9. Agresszió kezelése – intézményvezetői feladatok az agresszió kezelésének rendszerszintű 

megközelítésében (30) 

 A továbbképzés tapasztalatainak elemzése az elégedettségi kérdőív adatai alapján 

A képzés időtartama: 30 óra 

Résztvevők száma: 15 fő 

Sikeres résztvevők száma: 15 fő 

Az elégedettségi kérdőívek összegzett adatai alapján 

a megvalósult továbbképzés sikeres volt, a résztvevők 

csak a kapott ismeretek újszerűségét nem értékelték 
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egyöntetűen kiválóra, illetve 13%-nyi résztvevő értékelte a gyakorlati segítséget 4-esre. 

A beidézett szöveges értékelések is nagyfokú lelkesedésről tanúskodnak.  

 Összegzés 

A visszajelzések szerint a megvalósult képzés fel tudta oldani a leírásban néhol tapasztalható 

szakmai hiányosságokat, érdemes lenne a képzők bevonásával a leírást módosítani. Jövőkép 

teremtés: a pályaválasztás támogatása (30) 

 A továbbképzés tapasztalatainak elemzése az elégedettségi kérdőív adatai alapján 

A képzés időtartama: 30 óra 

Résztvevők száma: 8 fő 

Sikeres résztvevők száma: 8 főA megvalósult képzésen a résztvevők szkeptikusak volta a 

követelmények teljesíthetőségével kapcsolatban, mindössze 38%-uk vélte azokat 

maradéktalanul teljesíthetőnek, de a célok megavalósulását a résztvevők 88%-a tökéletesnek 

ítélte. Figyelemre méltó még, hogy a gyakorlati segítséget szintén csak 38% tartotta 

maradéktalanul kielégítőnek.  

A szöveges visszajelzések azonban pozitívak. 

 Összegzés 

A képzés leírását tekintve, a tartalom és az elvárások a rendelkezésre álló időhöz képest 

túlméretezetteknek tűnnek, amit a megvalósult képzés elégedettségi visszajelzései részben 

vissza is igazoltak.  

10. Átélhető tudomány – komplex természettudományos szemlélet, korszerű módszertan 

szaktanároknak az általános – és középiskolai nevelő – oktató munkában (30) 

ZÖLD KÉZ Cselekvő természetvédelem 

 A továbbképzés tapasztalatainak elemzése az elégedettségi kérdőív adatai alapján 

A képzés időtartama: 30 óra 

Résztvevők száma: 19 fő 

Sikeres résztvevők száma: 19 fő 

A megtartott képzés maradéktalanul sikeres, a résztvevők a célokat és a követelményeket is 

maradéktalanul megvalósíthatónak, teljesíthetőnek ítélték. Csak a kapott információk 

újdonságértékére, a gyakorlati segítségre nem adott 

mindenki maximális pontot. A beemelt szöveges 

értékelések alátámasztják a magas fokú 

elégedettséget.  
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 Összegzés 

Ez a képzés, bár ma már nem hiánypótló, mind az ismertető szakszerűsége, mind a képzés 

megvalósíthatósága szempontjából jól sikerült, magas színvonalú képzésnek tekinthető 

11. Viselkedéskorrekciós lehetőségek az iskolában  

 A továbbképzés tapasztalatainak elemzése az elégedettségi kérdőív adatai alapján 

A képzés időtartama: 30 óra 

Résztvevők száma: 19 fő 

Sikeres résztvevők száma: 19 fő 

A visszajelzések alapján ez a továbbképzés is egyértelműen a sikeresek közé tartozik. A 

résztvevők egyedül a kapott információk újdonságát nem értékelték egyöntetűen 

maximálisra. Csak a résztvevők negyedének (25%) voltak tökéletesen újszerűek a 

tanfolyamon kapott információk, 58% 4esre, 17% pedig közepesre értékelte a hallottak 

újszerűségét.A szöveges visszajelzések az alkalmazhatóságot, és a viselkedéskorrekciós, 

korrekciós tervek készítésének támogatását említik. 

 Összegzés 

A megtartott továbbképzésen készített viselkedéskorrekciós terv a magatartászavarok 

kezelésre utal, a leírásokban viszont hangsúlyozottan jelenik meg a sérült gyermekek 

segítése, inkluziója. Így elvetődik a kérdés, lehetséges-e egy 30 órás továbbképzésen két 

ekkora terülten érdemi mélységű felkészítést adni. A visszajelzések alapján megfelelő 

gyakorlati ismeretekkel segítette a résztvevőket. 

12. Én, mint más – toleranciára nevelés  

 A továbbképzés tapasztalatainak elemzése az elégedettségi kérdőív adatai alapján 

A képzés időtartama: 30 óra 

Résztvevők száma: 8 fő 

Sikeres résztvevők száma: 8 fő 

A megvalósult továbbképzés értékelése a többi továbbképzés értékeléshez képest sokkal 

változatosabb képet mutat. A szakmai rész értékelése során egyedül a képző emberi 

magatartásával volt maradéktalanul elégedett minden résztvevő. 
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Az elvárt célokat csak a résztvevők negyede (25%) értékelte maradéktalanul 

megvalósíthatónak, háromnegyedüknek voltak fenntartásaik ezzel kapcsolatban, ők 4-est 

adtak. A követelmények teljesíthetőségével kapcsolatban is hasonlóan szkeptikusok voltak a 

résztvevők. Csak 38% vélte maradéktalanul teljesíthetőnek ezeket. Szintén 38% adott 4-est, 1 

résztvevő pedig 3-ast.  

Feltűnő, hogy ugyanakkor senki nem ítélte teljesen újszerűnek a kapott információkat, ezt a 

területet egy résztvevő (13%) 2-re értékelte. 

Ugyanígy senki nem gondolta úgy, hogy a képzés maximális gyakorlati segítséget nyújtana 

napi munkájához. Ezen a területen heten (88%) 4-est, 1 résztvevő 3-t adott. 

Elképzelhető, hogy a résztvevőknek a képző szakmai kompetenciáival kapcsolatban voltak 

fenntartásaik, mivel az ezt leíró területek egyikén sem voltak maradéktalanul elégedettek a 

részvevők.  

 Összegzés 

Feltűnő, hogy a megvalósult képzés résztvevői a többi képzéshez képest igen kritikusan 

értékelték a képzést, és a képzőt is. Mivel ez a képzés Nagykanizsán zajlott, ahol a roma 

tanulók aránya igen magas, felmerülhet, hogy a résztvevők nem pont azt kapták, amire 

számítottak, illetve nem tudtak kellőképpen azonosulni a képzés szemléletével és 

metodikájával.  

Ez nem feltétlen jelzi a továbbképzés valódi értékét, mindenképpen érdemes lenne 

utánajárni, minek köszönhető a feltűnően kritikus fogadtatás. 

13. Ön- és társismeret fejlesztésének gyakorlata a köznevelési intézményekben 

 A továbbképzés tapasztalatainak elemzése az elégedettségi kérdőív adatai alapján 

A képzés időtartama: 40 óra 

Résztvevők száma: 11 fő 

Sikeres résztvevők száma: 11 fő 

A résztvevők visszajelzései elgondolkodtatóak. Annak ellenére, hogy a kapott információkat a 

résztvevők nagy része nem tartotta kiemelkedően újszerűnek (36% 4-es; 45% (!) 3-as) az 

elvárt célok megvalósítását csak 27% tartotta maradéktalanul megvalósíthatónak (5), 55% 

részben tartotta megvalósíthatónak (4), 18% pedig szkeptikus volt (3). Ugyanígy a 

követelmények teljesíthetőségével kapcsolatban is viszonylag erős fenntartásai voltak a 

résztvevőknek. (5-ös 36%; 4-es 36%; 3-as 27%) Az 

alkalmazott módszereket tekintetében a résztvevők 

szintén nem voltak maradéktalanul elégedettek. (5-

ös 55%; 4-es 27%; 3-as 18%) 

 Összegzés 
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A megtartott képzés a visszajelzések alapján nem tűnik igazán sikeresnek, amelynek 

természetesen sok oka lehet. Érdemes lenne a résztvevők közül néhányat telefonos 

megkeresés alapján megkérdezni. A képzés ismertetőjét, ami mindenki számára elérhető a 

Pedagógus továbbképzési jegyzéken, annak pontosítása miatt, mindenképpen célszerű lenne 

újragondolni. A továbbképzések részletese elemezésének összegzett tapasztalatai 

A képzések részletes elemzése nyomán megfogalmazható néhány észrevétel és javaslat.  

A képzések megvalósulásának eredményei a résztvevői visszajelzések alapján teljesen természetesen 

vegyesnek mondhatóak. A képzések többségében teljesen egyértelmű pozitív visszajelzések 

születtek, míg néhány képzés esetében figyelemfelhívó jelzéseket tartalmaznak az elégedettségi 

kérdőívek összegzése. Amennyiben ezen képzések a továbbiakban is hasznosulnak,úgy a képzés 

szervezőjének mindenképpen érdemes és szükséges a visszajelzések alapján dönteni az esetleges 

fejlesztési lehetőségről. 

 

5.5.3. A továbbképzések megvalósításának formája a folyamatba ágyazott 

továbbképzés elemzése 

 

A TÁMOP-3.1.4. B-13/1-2013-0001 „Köznevelés az iskolában” projekt keretében a kidolgozott 

továbbképzések újfajta struktúrában terveződtek. 

 

A projekt által preferált továbbképzési struktúra megvalósítása folyamatba ágyazott képzés 

formájában történik, ami a pedagógusok szakmai ismereteinek, tudásának, szakértelmének, az 

elmélet mellett a gyakorlati tapasztalatainak hatékonyabb növelését célozza meg. Az új struktúrához 

kialakított keretrendszerek biztosították, hogy a különböző továbbképzések mind témájukban és 

tartalmukban a leghatékonyabb ismeretátadást tegyék lehetővé gyakorlatban történő kipróbálással 

együtt a résztvevők számára. A résztvevők az oktató által közvetített és elsajátítatott ismereteket 

már a továbbképzés folyamatában tudják alkalmazni, és ezáltal megtapasztalni. Ezzel hatékonyabb 

hallgatói attitűdök, új szemléletmód tud kialakulni, ami a mindennapi iskolai nevelő és oktató munka 

során magasabb színvonalú szakmai munkát eredményezhet.  

A projekt által használt továbbképzési struktúra alapelvei megcélozzák azt az új és korszerű 

irányzatot, ami elengedhetetlen a nevelés és oktatás hatékonysága javítása érdekében.  

A folyamatba ágyazott továbbképzések meghatározása az OH fogalomtára alapján: „a 

továbbképzések változatos formáinak egyike a meghatározott számú kontaktórából álló, 

hagyományos tanfolyami vagy tréningjellegű továbbképzés és a közbeiktatott, e-mentor által 

támogatott otthoni gyakorlat kombinációja. A tanultak saját munkahelyen történő gyakorlati 

kipróbálása során, a résztvevő folyamatos kapcsolatban van 

e-mentorával, aki választ ad kérdéseire, segíti őt a felmerülő 

problémák megoldásában, a tanultak helyes értelmezésében 

és elmélyítésében. A résztvevő a nem kontaktidőben végzett 

tevékenységét folyamatosan dokumentálja, a dokumentációt 
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az e-mentor, az oktató és a többi résztvevő számára hozzáférhetővé teszi.  

 

A következő kontaktszakaszban beszámol a gyakorlat során szerzett tapasztalatairól. (A nem 

kontaktidőben a tényleges gyakorlati kipróbálás mellett helyet kaphat egyéb tevékenység, pl. 

hospitálás, tanulmányút is.)”3 

A projekt által megvalósított folyamatba ágyazott képzésekben a fenti meghatározáshoz képest 

különbség, hogy nem e-mentorban gondolkodtak, hanem helyette a továbbképzés kontakt óráit is 

tartó oktató a nem kontakt időszakban, elektronikus felületen történő reflektálási, segítségadási 

feladatait határozták meg.  

 

Megállapítható, hogy a projekt által alkalmazott képzési forma, az új keretrendszer, képzési 

struktúra, a továbbképzéseket a célcsoport számára alapvetően hatékonyabbá tette a következők 

szerint: 

 szervezési szempontból a rövidebb jelenléti alkalmak a pedagógusok időbeosztásához jobban 

alkalmazkodnak, valamint a helyettesítés megoldása is leegyszerűsödik.  

 biztosította az előzetes tudásfelmérést, amely elengedhetetlen az egyéni tanulási tervhez, 

illetve az oktatóknak a kontaktórákra való felkészülését is támogatja. 

 biztosította a szükséges számú kontaktórákat, két trénerrel, tapasztalati úton sajátíthatták el 

a résztvevők a korszerű módszereket, ismereteket, az adott képzés tartalmát. 

 biztosította a nem kontaktszakaszban megszerzett ismeretek és tudások kipróbálását, melyet 

a résztvevők a saját munkahelyükön végezhettek el, egyéni tapasztalatot szerezve. 

 biztosította a feladatok dokumentálásával és megosztásával a tudásmegosztáshoz szükséges 

alapokat, közvetlenül a fejlesztésben hasznosítható volt. 

 biztosította a következő kontaktszakaszokban a tapasztalatok megbeszélését, reflektálását, 

szakszerű ellenőrzését, értékelését, és ezekre ráépítetten új ismeretek elsajátíttatását.  

 

5.5.4.  Képzésekkel kapcsolatos kérdőívek elemzése 

Az alább nyújtott értékelés megbízhatósága alacsony, mert a válaszadók száma nem éri el a 

résztvevők 7%-át (15 képzésen 205 fő résztvevő, 14 fő válaszadó). A feldolgozás megbízhatóságát 

tovább rontja, hogy a válaszadók 10 fajta képzésen vettek részt, volt, aki több képzésen is részt vett 

(összesen 21 tanúsítvány megszerzésére került sor). Emiatt 5 képzésről nincs visszajelzés, 4 képzésről 

egy résztvevő, 2 képzésről két résztvevő, 3 képzésről három résztvevő, míg egy képzésről 4 résztvevő 

adott visszajelzést (lásd 1. ábra). 

                                                 
3 OH fogalomtár: Szenczi Sándorné – PAT-tag. 2012. 
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27. ábra– A képzések, amelyeken a válaszadók részt vettek, és a résztvevők létszáma 

A kitöltők intézménytípus szerinti eloszlása: 

 Általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény: 5 fő 

 Általános iskola: 4 fő 

 EGYMI: 3 fő 

 Általános iskola és kollégium: 1 fő 

 Általános iskola, alapfokú művészetoktatási intézmény és kollégium: 1 fő 

A tanított tantárgyak és évfolyamok alapján a kitöltők között 5 tanító, egy művésztanár van, a 

többiek tanárok. A projekt megkezdése előtt korábbi képzéseken való részétel még az alacsony 

válaszadói arány mellett is meglepő, mert az 5 éves időtartam a 7 éves időtartam (120 órányi 

képzésen ez idő alatt kell részt venni) jelentős részét lefedi és ezen idő alatt a válaszadók zöme (7 fő) 

csak egy fő, jelentős része (4 fő) csak két fő vett részt továbbképzésen. Ha figyelembe vesszük a 

McKinsey jelentés („Mi áll a világ legsikeresebb oktatási rendszerei teljesítményének hátterében – 

McKinsey 2007.) szerint a siker egyik záloga a képzés, akkor ez az arány nagyon alacsonynak 

nevezhető. Ez arra utal, hogy a projekt céljának megfelelően a képzéseivel azokat az intézményeket 

érte el, ahol a fejlesztési potenciál alacsony volt a megelőző időszakban. 

A képzések használhatóságának megítélése nagyon kedvező. Egyrészt segítette az alapvető 

pedagógus kompetenciák fejlődését (2. ábra), másrészt beépült a pedagógus pedagógiai 

gyakorlatába is (3. ábra). 
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28. ábra - A képzések milyen mértékben szolgálták az alábbi kompetenciák fejlődését (1-5-ig skála, 

5-ös maximummal) 

Jelentős eredmény, hogy az élethosszig tartó tanulás szemléletének kialakítása a képviseli a 

legmagasabb eredmény, hiszen ez egy olyan közegben valósul meg, ahol ez idáig nem volt 

értékes kompetencia. 

 
29. ábra - A képzés befejezését követően a megszerzett 

kompetenciák alkalmazása 
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A pedagógiai munka résztevékenységeinek hatékonyabb elvégzésében is jelentős segítséget 

jelentettek a képzések (4. ábra). Minden tevékenység végzéséhez jelentős segítséget nyújtottak a 

képzések, nem volt olyan terület, ahol a képzésen/felkészítésen megszerezhető kompetenciák 

alkalmazhatóságát ne ítélték volna legalább 70%-ra. 

 
30. ábra- A képzésen/felkészítésen megszerezhető kompetenciák alkalmazhatósága a pedagógiai 

alaptevékenységekben (%) 

A kérdőív nyílt végű kérdéseinek feldolgozása korlátozottan lehetséges, a kevés válaszadó miatt 

szinte minden válasz különböző, emiatt a csomópontok általában nem meghatározhatók. Egyetlen 

erőteljes csomópont mutatkozik a 14 válaszadó esetén, a továbbiakban a válaszadók közül 7-en 

vennének részt agresszió/konfliktus kezeléssel foglalkozó továbbképzésen. 
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6. Intézményfejlesztés modul elemzése 

6.1.  Helyzetelemzés  

 
A projektmodul alapadatai 

Az intézményfejlesztés modul négy régiót érintett, valamint Budapest két tankerületében 1-1 

intézményt. A fejlesztésben részesült intézmények a projekt indoklása szerint is túlnyomó 

többségben az Észak Magyarországi és Észak-Alföldi régió területéről kerültek ki.  

Az intézményekben négyfős fejlesztőcsoportok működtek a projekt koordinálására. Országosan 

összesen 740 pedagógus vett részt e munkákban. Régiónkénti megoszlásukat mutatja az alábbi ábra:  

 

 
31. ábra A fejlesztő csoportokban dolgozók száma országosan 
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Az intézményszerkezet sajátosságaiból adódóan egy intézményre átlagosan 1,5 feladat ellátási hely 

jutott, ezek 90%-a más településen lévő tagintézmény.  

Az alábbi táblázat a fejlesztő munkában érintett tankerületeket, intézményeket, telephelyeket 

mutatja megyénkénti megoszlásban:  

 
32. ábra A résztvevők megoszlása tankerületenként, megyénként, régiónként 

Az országosan tíz megyét érintő intézményfejlesztés modulban összesen 67 tankerület 142 

intézménye vett részt 219 telephellyel. A sort Szabolcs – Szatmár-Bereg megye vezeti 11 érintett 

tankerülettel, 57 telephelyen működő 40 intézménnyel. 
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A vizsgálatunkba bevont mintát a régiós adatok alapján az alábbiak jellemzik:  

Érintett régió Érintett 
tankerület száma 

Érintett 
intézmények száma 

Fejlesztő 
csoportokban 
dolgozók száma 
(fő) 

Észak - Alföld 6 7 24 

Észak-Magyarország 6 7 28 

Közép-Magyarország 3 3 12 

Dél-Dunántúl 4 4 16 

mindösszesen 19 21 84 
2. táblázat A vizsgálatba bevont minta adatai 

A modult jellemző további adatok 
Az intézményfejlesztés modul meghatározó eleme volt, hogy az abban részt vevő intézmények 
fejlesztő munkáját szakemberek segítették. Az utazó szakemberek száma a projekt során összesen 
180 fő volt, a vizsgált mintában 38 fő. Megoszlásuk arányait mutatja az alábbi diagram, amely mind 
az országos adatokban, mind a vizsgálatba bevont mintában hasonló arányokat tükrözött:  
 

 
33. ábra Az utazó szakemberek megoszlása 

A gyógypedagógusok jellemzően logopédus szakemberek voltak. Az utazók többsége, mintegy 66%-a 
munkaszerződés keretében dolgozott, (a pedagógiai asszisztensek mindegyike ilyen volt) ez azt is 
jelentette, hogy ők többnyire 40 órában voltak az intézmények segítségére. A megbízási szerződés 
keretében foglalkoztatott szakemberek 10-2,5 óra között végeztek munkát egy-egy intézményben.  
Mentorok  
A program 55 mentorral dolgozott, a mentorokat szupervizorok segítették. Egy mentorra átlagosan 
3-4 intézmény mentorálása jutott, egy szupervízor 3-4 
mentorral dolgozott átlagosan. 

6% 

15% 

4% 

17% 

2% 12% 

44% 

fejlesztő pedagógus

pszichológus

gyógypedagógiai
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gyógypedagógus
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6.2. A szakmai dokumentumelemzés 

 
A modul során számos szakmai dokumentum keletkezett, amelyek elemzése az alábbi szempontok 
alapján történt:  

 Intézményi szándékok és indokok 

 Intézményi célok  

 Intézményi erőforrások rendelkezésre állása 

 Megvalósult tevékenységek értékelése 

 Pedagógusok ráfordításainak értékelése 

 Pedagógusok elvárásai a programmal kapcsolatosan 

 Támogató környezet megfelelősége, szerepének vizsgálata, értékelése 

 Fenntartónak a fejlesztésben betöltött szerepe, elvárásai  

 Fenntarthatóság lehetőségeinek értékelése  

 Az intézmények stratégiai, szabályozó dokumentumrendszerébe beépült-e a fejlesztés 

eredménye (intézményi dokumentumok, intézményszerkezet) 

 
A vizsgálatba bevont dokumentumok az alábbiak:  

 helyzetelemzések, 

 fejlesztési tervek, 

 utazó szakemberek beszámolói,  

 feladatspecifikáció: utazó szakemberek elvárás listája. 

 

Vizsgálati szempont Vizsgált dokumentum 
Vizsgált dokumentum 

szakértői elemzése 

Pályázati szándékok és 
indokok 

21 darab helyzetelemzés 
 

- mindegyikben megtalálható 

Vizsgálati szempont Vizsgált dokumentum Vizsgált dokumentum 
szakértői elemzése 

Pályázati célok 21 darab helyzetelemzés  
21 db fejlesztési terv 
 

- mindegyikben megtalálható 

Vizsgálati szempont Vizsgált dokumentum Vizsgált dokumentum 
szakértői elemzése 

Intézményi erőforrások 
rendelkezésre állása 

21 darab helyzetelemzés  
21 db fejlesztési terv 
 

- mindegyikben megtalálható: 
humán, tárgyi, kapcsolati 
erőforrások bontásban 
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Vizsgálati szempont Vizsgált dokumentum Vizsgált dokumentum 
szakértői elemzése 

Megvalósult pályázati 
tevékenységek értékelése 

15 db utazó szakember 
beszámolója  

- az utazó szakemberek 
beszámolói, értékelői  

-  

Vizsgálati szempont  Vizsgált dokumentum 
szakértői elemzése 

Pedagógusok 
ráfordításainak értékelése 

- statisztikai táblák: a 
résztvevők számáról: 
fejlesztő csoport, utazók, 
mentorok, szupervízorok 
száma 
-  

- megállapítható a 
rendelkezésre álló humán 
erőforrás (speciális 
szakemberek) régiónként, 
megyénkénti 
csoportosításban 

- megállapítható az egyes 
régiók közötti szakember 
igényben lévő esetleges 
különbség, hasonlóság 

- megállapítható a mentorok, 
szupervizorok száma 
régiónként, megyénként 

Vizsgálati szempont Vizsgált dokumentum Vizsgált dokumentum 
szakértői elemzése 

Pedagógusok elvárásai a 
programmal kapcsolatosan 

21 db helyzetelemzés 
elkészített interjúk 
20 db feladatspecifikáció: 
utazó szakemberek elvárás 
listája 

- mindegyikben megtalálható: 
elkészített interjúk 

érékelése 
- feladatspecifikációk: 

elvárások megfogalmazása 
szakterületenként 

Vizsgálati szempont Vizsgált dokumentum Vizsgált dokumentum 
szakértői elemzése 

Támogató környezet 
megfelelősége, szerepének 

vizsgálata, értékelése 

21 db helyzetelemzés: 
elkészített interjúk 

- Mindegyikben: Az 
intézmény partnerkapcsolati 
környezetének bemutatása 

Vizsgálati szempont Vizsgált dokumentum Vizsgált dokumentum 
szakértői elemzése 

Fenntartónak a 
fejlesztésben betöltött 

szerepe, elvárásai 

nincs adatforrás, ezekre az 
interjúk elemzése ad választ 

-  

Vizsgálati szempont Vizsgált dokumentum Vizsgált dokumentum 
szakértői elemzése 
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Fenntarthatóság 
lehetőségeinek értékelése 

21 db fejlesztési terv  - az Iskolafejlesztési program 
c. fejezetek 
fenntarthatósági 
lehetőségei  

Vizsgálati szempont Vizsgált dokumentum Vizsgált dokumentum 
szakértői elemzése 

Az intézmények stratégiai, 
szabályozó dokumentum 
rendszerébe beépült-e a 

fejlesztés eredménye 
(intézményi 

dokumentumok, 
intézményszerkezet) 

nincs erre vonatkozó 
dokumentum, erre az 
interjúk elemzése ad választ 

 

 
A projektmodul indokait, céljait, a benne részt vevő intézmények elvárásait, a rendelkezésre álló és 
hiányzó erőforrásaikat, valamint a támogató környezet jellemzőit a mentorok által készített 
Helyzetelemzések, valamint az utazó szakemberek elvárásai tartalmazzák legnagyobb mértékben, így 
megállapításainkat ezen dokumentumok elemzéséből vontuk le elsősorban.  
A Helyzetelemzések mindegyike azonos szerkezetet mutat, elkészítésükhöz nem csupán az 
intézményi környezetet jellemző mutatókat vizsgálták, hanem interjúkat készítettek a vezetőkkel, a 
pedagógusokkal, a tankerületek vezetőivel, valamint az intézményi fejlesztéseket meghatározó 
partnerekkel. 
A jelen vizsgálat számára releváns információkat a helyzetelemző dokumentumok 4. 6. 7. 8. fejezetei 
adtak elsősorban.  
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Indokok 
Az intézményfejlesztésben résztvevő intézmények indokai értelemszerűen mutatnak hasonlóságot a 
projekt egészének indokoltságával. A nagyobb sugarak jelzik ezeket a területeket. Figyelemre méltó 
ugyanakkor a pedagógusokra utaló megállapítások mindegyike: kiégés, módszerbeli hiányok is. 
A vizsgált mintában az egyes régiók nem mutattak jelentős eltéréseket, de Észak-Magyarországon 
megjelent a szülői és tanulói bűnözés elleni tenni akarás esélye, a veszélyeztetett tanulókra irányuló 
nagyobb figyelem, Észak-Alföldön a hatosztályos gimnáziumok elszívó hatásának mérséklése, a Dél 
Dunántúlon a pályázati lehetőségek jobb kihasználására irányuló törekvés. 
 

 
34. ábra A projektben való részvétel indokai 
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Célok, elvárások 
Az alábbi ábra jól szemlélteti a projekt helyzetelemzéseiben megfogalmazott intézményi elvárásokat. 
Az oszlopok feletti számok a helyzetelemzésekben az első helyen említett elvárások előfordulását 
jelzik. A motivált szülők együtt jelennek meg a motivált tanulókkal, így ez az elvárás tekinthető a 
legjellemzőbbnek.  

 
35. ábra A résztvevők jellemző elvárásai 

Régiós eltérésként a Dél Dunántúlon a segítő szakemberek iránti magasabb igény, az északi régiókban 
pedig a szocializáltság és motiváltság kapott nagyobb hangsúlyt. 
 
Erőforrások 
A két grafikon a meglévő, illetve a legjellemzőbben (ismét az első helyen említett) hiányzó 
erőforrásokat mutatja. Az átfedések az egyes intézmények közötti eltéréseket is jól mutatják 
(fejlesztő munkatársak megléte/hiánya, eszközellátottság/ellátatlanság, IKT tapasztalat 
megléte/hiánya).  
Észak Magyarországon kiemelendő az Útravaló pályázatokban és az IPR programban való jártasság, 
mint erőforrás.  
A hiányzó erőforrások értelemszerűen mutatnak hasonlóságot a fentebb bemutatott elvárásokkal, a 
fejlesztési tervek céljainak meghatározása is ezekből az elemekből indult ki.  
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36. ábra A legjellemzőbb meglévő intézményi erőforrások 

 
37. ábra A leggyakoribb hiányzó erőforrások 
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Támogató környezet 
Az intézményfejlesztés modul minden eleme jelentősen épít az intézmény szűkebb és tágabb 
környezetére. Az alábbi összefoglalás a helyzetelemzésekben nevesített legjellemzőbb kapcsolatokra 
utal. (Az, hogy e kapcsolatok bevonása milyen eredménnyel történt, a fókuszcsoportos interjúkból 
derül ki). Az oszlopok feletti számok azoknak a helyzetelemző dokumentumoknak a számát jelentik, 
amelyekben az adott kapcsolat nevesítve megjelent.  
Az egészségügy gyűjtőszó alatt azok a szervezetek jelennek meg, amelyek az iskolai egészségnevelési 
programok legfőbb támogatói: védőnők, iskolaorvosok, vöröskereszt, stb. 
Régiós eltérésként említést érdemel az Észak-Magyarországi régióban a segélyszervezetek, roma 
szervezetek, Dél Dunántúlon a nemzetiségi önkormányzatok, Észak Alföldön az egyházak 
megnevezése.  

 
38. ábra A projekthez rendelkezésre álló partneri kapcsolatok 

A megvalósult tevékenységekre elsődlegesen az elkészült Fejlesztési tervek, valamint az utazó 
szakemberek beszámolói szolgáltatnak adatokat.  
 
Fejlesztési tervek - tevékenységek 
A Fejlesztési tervek a helyzetelemzésekre épülő, indikátorokkal alátámasztott tervezési 
dokumentumok, amelyek két időtávra – rövid és közép – fogalmaznak meg fejlesztendő feladatokat. 
A rövid távú tervek tartalmazzák azokat a tevékenységeket, amelyek megvalósulása számon kérhető, 
hisz a 2014/15-ös tanévre vonatkozó fejlesztéseket tartalmazzák (a fókuszcsoportos interjúk 
értékelései lényegében e tervekkel vethetők össze). 
A tervek három célcsoportra vonatkozóan készültek: tanulókra, pedagógusokra, intézményvezetőkre. 
Felépítésük egységes szerkezetet mutat, tartalmukban is számos hasonlóság látható. Az egyes 
célcsoportokra megfogalmazott feladatok száma jelentősen eltért egymástól, az átlagosan 
területenként 10-15 feladat közül az alábbiakban összefoglaltak azok, amelyek lényegében csekély 
eltéréssel minden vizsgált dokumentumban megtalálhatók. 
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39. ábra A fejlesztési tervekben megjelenő feladatok 

Tanulókra vonakozó 
feladatok 

 

bementi mérések 

szabadidős 
tevékenységek 
koordinálása 

tanórán kívüli 
lehetőségek és 
igények felmérése 

továbbtanulás 
koordinálása 

kompetencia 
mérésekre való 
motiválás 

tanulói teljesítmény 
folyamatos 
értékelése 

egyéni fejlesztési 
tervek készítése 

hiányzások 
csökkentése 

 

Pedagógusokra 
vonatkozó feladatok  

 

 

kompetencia 
fejlesztő képzések 

differenciálás 
módszertana 

folyamatos, 
tervezett, egységes 
értékelés 

szakmai 
tapasztalatcsere 

tervezett belső 
tudásmegosztó 
napok 

OKM kiértékelés 

mérési eredmények 
tanulónkénti 
kiértékelése 

 

 

 

 

  

 

Intézményvezetésre 
vonatkozó feladatok 

tanmenetek, 
tematikus tervek 
egységesítése 

szülői tájékoztató 
fórumok 
megszervezése 

szaktanácsadás 
igénylése 

szülői klub 
működtetése 

hospitálási napok 
szervezése 

tervszerű vezetői 
ellenőrzés 

mérési trendek 
elemző vizsgálata 
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A fenti szakmai feladatok (elsősorban az Észak - Magyarországi régió vizsgálatba bevont 
intézményeiben) kiegészültek az alábbiakkal:  

 iskolát nem látogató szülők bevonási lehetőségeinek felmérése 

 szülők akadémiája programok megvalósítása 

 szülők tájékoztatása a házirendről 

 családi délutánok szervezése 

 tanulóbarát osztálytermek kialakítása 

 szociálisan hátrányos tanulók közötti értékek közvetítése 

 a 4. és 5. osztály közötti átmenet segítése: követelmények elemzése 

A dokumentumok elemzése alapján egyértelműen megállapítható, hogy azok teljes mértékben 
egymásra épülnek a Helyzetelemzésben megfogalmazott fejlesztési igények jelennek meg a 
szakemberek elvárásaiban valamint az intézményi Fejlesztési tervekben.  
Nagy erényük e tervezési dokumentumoknak, hogy a tervezett feladatok elvégzését a tanév egyéb 
munkatervi feladataihoz kapcsolják.  

6.3. Fókuszcsoportos interjúk elemzése 

 
A fókuszcsoportos interjúk elsősorban a szakmai dokumentumokban meghatározott tervezett 
tevékenységek megvalósulásának értékelésére irányultak.  
Az interjúk alanyai e modulban az alábbiak voltak:  

 a fejlesztésben részt vevő intézmények vezetői; 

 a fejlesztési teamek tagjai; 

 a bevont tanulók csoportja; 

 a bevont szülők csoportja; 

 mentorok és szupervizorok. 

Az elkészített interjúkon összesen 248-an vettek részt. A fejlesztő teamek legalább két tagja 
mindegyik intézményben megjelent, de átlagosan 3 pedagógus képviselte a csoportot. Egy intézmény 
esetében 11 pedagógus vett részt az interjún. A résztvevők régiónkénti összesített adatait a 
következő grafikon szemlélteti:  
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40. ábra A fókuszcsoportos interjúk megoszlása régiónként 

 
A résztvevők szerinti megoszlás a következőképpen alakult:  

 
41. ábra Az interjún résztvevők megoszlása 
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Az interjúk összesítése az 5.2. pontban bemutatott tíz szempont alapján történt, a kérdések 
vezérfonalát e területek adták.  
Az egyes interjúk elemzése során érzékelhető volt, hogy mindegyik csoportban voltak meghatározó, 
domináns személyiségek, de mindegyik esetben az egyéni vélemények is elhangozhattak.  
Az egyes területeken a számszerűsíthető elemek az említések számát, gyakoriságát jelölik.  
Intézményi szándékok és indokok 
E területről az intézményvezetőkkel és a fejlesztő teamek tagjaival készített interjúkból kaptunk 
információkat. A nevesített indokok értelemszerűen mutatnak hasonlóságot a két célcsoport között, 
a vezetők indokai között azonban megjelent a lemorzsolódás elkerülése, valamint az intézményi 
infrastruktúra felújítása is. A pedagógusok a módszertani megújítást említették nagyobb arányban. 
Alapvetően a változtatási igény jelent meg mindegyik esetben, örömmel fogadták a fenntartói 
felkérést és bíztak a gyors eredményekben.  
Jellemző egy északi intézményvezető mondata: „Az én szándékom az, hogy itt a falu, az iskola 
szociálisan fejlődjön jobban, hogy ne legyenek az emberek durvák, ne annak legyen igaza, aki a 
nagyobb pofont adja, aki erősebb, és érték legyen az, ha tanulnak a gyerekek”.  

 
42. ábra A résztvevők szándékai és indokai 
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Intézményi célok  
Az intézményi célokat nehéz volt elkülöníteni a szándékoktól, az interjúk során lényegében a 
résztvevők megerősítették az indokoknál elmondottakat azzal, hogy a fejlesztési tervekben 
megjelenő célokat erőteljesebben hangsúlyozták. A projekt célkitűzéseknél hangsúlyozott 
kompetenciamérési eredmények itt is egyértelműen megjelennek mindkét csoportnál, az elismertség 
növelése a vezetők számára, a hiányzások csökkentésének reális célja a pedagógusoknál kapott 
nagyobb hangsúlyt.  

 
43. ábra A legjellemzőbb projektcélok 

 
Intézményi erőforrások rendelkezésre állása 
Az interjúk során a helyzetelemzésben említettekhez képest elsősorban arra irányultak a kérdések, 
hogy a rendelkezésre álló erőforrások közül melyek jelentették a legnagyobb segítséget a projekt 
megvalósításában. A válaszadók minden esetben negatívumként élték meg a beígért eszközök 
szállításának csúszását, a kapott eszközök relatív használhatatlanságát. Nem meglepő, hogy mindkét 
csoportban a saját pedagógusok, mint humán erőforrás jelent meg első helyen. Kiemelkedőnek 
tartották a mentorok segítségét, ezzel kapcsolatban sok pozitív visszajelzés érkezett. „Szerintem ez 
volt a legjobb benne, hogy megdicsérte azt, amit mi nem veszünk észre, amik nekünk már 
természetes dolgok.” 
Az Észak-magyarországi és az Észak alföldi régió intézményei számoltak be az interjúk során arról, 
hogy a horizontális intézményi kapcsolatok, vagyis a projektbe bevont intézményekkel való 
folyamatos konzultáció sok segítséget jelentettek nekik. A fenntartó, a működtető önkormányzat és a 
pedagógiai intézetek támogatását elsősorban a vezetőkön keresztül érezték az intézmények.  
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44. ábra A rendelkezésre álló erőforrások 

Megvalósult tevékenységek értékelése 
A szerteágazó tevékenységekről a fejlesztési tervek esetén már esett szó. Az interjúk során e 
tevékenységek értékelését kértük, vagyis azoknak az elemeknek az említését, amelyeket a 
legfontosabbnak tartottak jelenlegi és későbbi munkájuk támogatásához. A két csoportban 
lényegében kis különbséggel azonos tevékenységeket említettek, az összefoglaló diagram ezek 
százalékos megoszlását mutatja.  
Az értékelésnél egyértelműen emelte ki mindkét csoport a tanórán kívüli és a szabadidős 
programokat. „Az eddigi években a szakkörökre, tanórán kívüli foglalkozásokra 326 órát 
fordíthattunk az éves órakeretünkből, a projekt alatt ez 500 lehetett”. 
„ Itt most hamarjában 26 féle szabadidős foglalkozást számoltam össze” A programok szervesen 
tudtak kapcsolódni a tanórai tevékenységekhez, a szakkörök, sportkörök felkészítő foglalkozások 
során végre mód nyílt arra, hogy külön is tudjanak foglalkozni a lemaradókkal, vagy éppen az átlagnál 
gyorsabban haladókkal.  
A vezetők elsősorban az utazó szakemberek által megvalósított fejlesztéseket értékelték. Többen 
sajnálták, hogy nem volt módjuk több szakembert alkalmazni, a pedagógiai asszisztensek mellett a 
szociális munkásnak vették volna legnagyobb hasznát, ilyen szakember azonban kevés volt a 
programban. Ugyancsak kívánatos lett volna megítélésük szerint több, illetve nagyobb óraszámú 
pszichológus alkalmazása is.  
Több igazgató fogalmazott a következőképpen: ”Ezek fognak a legjobban hiányozni a projekt zárása 
után.” 
Az intézményen belüli és kívüli hospitálások tervezetté válásában jelentős szerepe volt a 
mentoroknak, akik saját kapcsolatrendszerüket is felajánlották az intézményen kívüli kapcsolatok 
bemutatásában. 
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A programok megvalósulását az interjúk során a szülők és a tanulók is értékelték. Minden interjúban 
kiemelték az élményt adó, tanulókat és szülőket egyaránt megmozgató programokat. Az értékelésnél 
nem elsősorban a gyakoriság és a tömegesség volt a fő szempont, sokkal inkább kapott pozitív 
megítélést az újszerű programelemeket felvonultató rendezvények sora: szülői zsűrizéssel 
megvalósult pályázat, a szülőknek kiírt pályázatok, a „Lapot a diákoknak” típusú programok.  
„Nem az van, hogy egyféle program van, hanem annyira sokféle program van, hogy senki nem 
unatkozik egy pillanatra sem.” fogalmazott találóan egy szülő.  
A tanulók átlagosan 10-15 olyan programot tudtak felidézni, amiben részt vettek, és amire szívesen 
emlékeznek. A teljeség igénye nélkül: egyéni fejlesztés, Föld napja, Egészség nap, könyvtári 
foglalkozás, cigány népviselet, ritmikus gimnasztika, néptánc (magyar), kirándulás, társas tánc, Fut a 
Tábla és gyereknapi foci, anya-lánya receptverseny, ének verseny, Ki-mit –tud, iskolai vetélkedők, 
hangyatúra. 
A széleskörű tevékenységsort szemléletei az alábbi diagram is.  
 

 
45. ábra A megvalósult tevékenység arányai 
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Pedagógusok ráfordításainak értékelése 
A projekt tudatosan törekedett arra, hogy a fejlesztő csoport a feladatok koordinálója legyen, de azok 
végrehajtásában mindenki vegyen részt. A megkérdezett igazgatók és team tagok elenyésző kivétellel 
(2 eset) a nevelőtestületek 100 %-nak bevonódásáról adtak számot. Természetesen nem egyenlő 
arányban vettek részt a feladatok végrehajtásában, de felelősséget mindenki kapott akár rövid, akár 
hosszú távon. A ráfordításoknál kell említést tenni a mentorok a szupervízorok és az utazó 
szakemberek által teljesített feladatokról, ezt az 5.1. fejezetben már említettük. 
A két csoport egyértelműen foglalt állást amellett, hogy a pedagógiai asszisztensek olyan segítséget 
adtak az intézmények számára, amelyeket nehéz lesz pótolni a jövőben, már érzik a hiányukat.  
Pedagógusok elvárásai a programmal kapcsolatosan 
Az interjúk során az elvárásokat és a célokat nehéz volt egymástól különválasztani, elvárásaik 
elsősorban arra irányultak, amiket célként megfogalmaztak.  
Kiemelték a továbbképzéseken való részvételek lehetőségét valamint az eszközöket, amelyekkel 
kapcsolatban a legtöbb kritika fogalmazódott meg.  
Támogató környezet megfelelősége, szerepének vizsgálata, értékelése 
Ez esetben is, csakúgy, mint az erőforrások esetében, az interjúk során elsősorban arra voltunk 
kíváncsiak, hogy a helyzetelemzések során meghatározott támogató partnerek közül a feladatok 
végzésekor kire, kikre támaszkodhattak elsősorban.  
Az alábbi grafikon a támogató partnereket mutatja az említések gyakorisága szerint. A két csoport 
említéseiben láthatóan nincsenek jelentős eltérések. Az interjúalanyok új kapcsolatokról nem 
számoltak be, elsősorban a már megszokott intézményi támogatókkal dolgoztak most is.  
A mentorok többsége is ajánlott számukra új szakmai partnert (a helyzetelemzések kötelező eleme is 
volt a fejlesztéseket segítő programok ajánlása), ők még nem kaptak szerepet a támogatók sorában.  
 

 
46. ábra A bevont partnerek száma 
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Fenntartónak a fejlesztésben betöltött szerepe  
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ érintett tankerületeinek vezetőivel készültek interjúk a 
Helyzetelemzések készítése során. Az interjúk minden esetben kiemelték a tankerületi igazgatók 
helyismeretét, a reális elemzések elkészítéséhez nyújtott segítségüket.  
A fókuszcsoportos interjúk során a fenntartók, mint a megvalósítást figyelemmel kísérő partnerek 
jelentek meg. Képviselőjük részt vett a Helyzetelemzést jóváhagyó nevelőtestületi értekezleten, és 
folyamatosan tájékozódott a projektek előrehaladásáról.  
Fenntarthatóság lehetőségeinek értékelése  
A két csoport minden interjúban a megkezdett programok iránti igényt tartotta a fenntarthatóság 
legfőbb mozgatójának.  
Azokban az intézményekben (a megkérdezettek 8 %-a), ahol a jelen tanévben is működik a fejlesztő 
team, ott nagyobb eséllyel lehet a fejlesztéseket önerőből fenntartani. A vezetők megítélése szerint a 
fenntarthatóság legfontosabb garanciája lenne, ha azok a segítő szakemberek, akiket a program 
során kaptak, a továbbiakban is a rendelkezésükre állnának.  

 
47. ábra A fenntarthatóság garanciái (említések %-a) 
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Az intézmények stratégiai, szabályozó dokumentumrendszerébe beépült-e a fejlesztés eredménye 
(intézményi dokumentumok, intézményszerkezet) 
A megkérdezett intézmények egyikében sem volt dokumentummódosítás, nem változott az 
intézmények szerkezete sem, amely ezt igényelte volna.  
Mindegyik esetben azonban a jelen tanév munkatervébe kerültek be azok a feladatok, amelyek az 
intézményfejlesztési program (közép távú fejlesztési terv) ez évi feladatait adják.  
Mindegyik vezető pozitívan emelte ki, hogy az idei tanévben készülő önértékelő dokumentumok 
elkészítéséhez jelentős segítséget fog jelenteni a már meglévő projekt dokumentáció.  
A megvalósulás általános értékelése 
Az interjúk során arra kértük a csoportokat, hogy értékeljék a program megvalósulását abból a 
szempontból is, hogy milyen lehetőségeik maradtak ki, melyekre lenne a jövőben szükségük.  
Az ezzel kapcsolatos vélekedést jól tükrözi az alábbi idézet egy vezetőtől: „Olyan programelemeket 
igyekeztünk eleve nem betervezni, amelyek megvalósítása nehezítő tényezőkbe ütközött volna”. 
Általánosságban elmondható, hogy a legnagyobb elégedettséget a kapott szakemberek jelentették 
mind a vezetők, mind a pedagógusok körében (mentorok, utazó szakemberek). A legnagyobb 
hiányosság a megvalósult illetve a meg nem valósult továbbképzésekkel valamint az eszközök 
beszerzésével összefüggésben volt.  
A vezetők a jövő lehetőségeit az alábbiak szerint igényelnék:  

 a mentorok kísérjék figyelemmel továbbra is a középtávú tervek megvalósulását,  

 a projektben résztvevő iskolák ismerjék meg egymás gyakorlatait,  

 az utazó szakemberekre lehessen a jövőben is számítani 

 valósuljon meg a részt vett intézmények tapasztalatcseréje 

 legyen utazási kerete az intézményeknek a megkezdett programok folytatásához (színház, 

külső helyszínen megvalósult programok tanároknak, diákoknak) 

A fejlesztő teamek tagjai az alábbi jövőbeni lehetőségek említették:  

 kevesebb bürokrácia legyen a programokkal kapcsolatban 

  szabadidős tevékenységek támogatása,  

 az elindult fejlesztések támogatása,  

 újabb pályázati lehetőség biztosítása a fenntarthatóság érdekében 

  informatikai eszközök, digitális tananyagok 

 pedagógiai asszisztensek segítségének igénybe vétele  

 csapatépítésre forrás biztosítása,  

 táboroztatásra forrás biztosítása.
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6.4. Kérdőívek elemzése 

 
Az értékelés során online kérdőívvel az intézményekbe utazó szakembereket, valamint a 
pedagógusokat kérdeztük meg.  
Utazó szakemberek  
A mintába bevont 43 szakember foglalkozás szerinti megoszlása a teljes projekt utazó 
szakembereinek arányát tükrözi (v.ö. : 5.1. pont, 3. sz. ábra adatai), vagyis legnagyobb számban 
pedagógiai asszisztensek, pszichológusok, gyógypedagógusok és családi mentorok segítették az 
intézményeket.  
 

 
48. ábra A vizsgálatba bevont szakemberek foglalkozás szerinti megoszlása 

A szakmai ráfordítás tekintetében is megegyezik a vizsgált minta a projekt adataival, az intézményi 
folyamatos jelenlét a pedagógiai asszisztensek és a fejlesztő pedagógusok esetében volt jellemző.  

 
49. ábra A szakemberek időráfordítása (heti munkaidő)  
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A szakemberek szerepe a projekt eredményessége szempontjából meghatározó volt. Ahogy a 
fentiekben már említettük, elsősorban a vezetők interjúiban jelent meg kiemelkedő szerepük. A 
kérdőív lehetőséget adott az utazó szakembereknek is arra, hogy saját szerepüket megítéljék. A 
projekt során tapasztalt együttműködések értékelésekor egyértelműen a vezetőkkel való kapcsolat 
emelhető ki. Kiemelkedőnek értékelték a pedagógusokkal való szakmai együttműködést is, 
elsősorban ők voltak azok, akik munkáját az utazó szakemberek közvetlenül segítették. A fejlesztő 
teamek koordináló szerepükből adódóan kevesebb felületen érintkeztek az utazó szakemberekkel. A 
szülőkkel való együttműködés vegyes megítélése jól tükrözi a projekt indokoltságát: a szülőket 
nagyobb mértékben motiválttá tenni saját gyermekeik fejlesztése érdekében.  

 

50. ábra Az utazó szakemberek intézményen belüli együttműködésének értékelése 

 
Érdekes eredményt hozott a munkájuk eredményességét és fenntarthatóságát értékelő kérdés. A 
válaszokat a szemléletesség kedvéért közös diagramban mutatjuk be. Ezen ugyanis látszik, hogy a 
fenntarthatóságot kevésbé pozitívan értékelik. Ez esetükben egyértelműen összefügg azzal, hogy 
olyan munkát végeznek, amelyet a távozásuk után az intézmények nem tudnak saját erőforrásaikkal 
ellátni. A vezetők már említett aggályai tehát itt is megerősítve látszanak.  
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51. ábra A fenntarthatóság és az eredményesség megítélése 

A szakemberek nem az adott intézményben végezték korábban feladataikat, többségük nem is  
Ismerte az adott intézményi körülményeket. Ezért kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan értékelik a 
munkakörülményeiket, ezen belül az utazást, valamint a feladatok jellegét és a munkavégzés egyéb 
körülményeit.  
Az utazással kapcsolatosan nem fogalmaztak meg számottevő negatív elemeket, a feladatok sem 
jelentettek számukra újat a korábban megszokotthoz (ennek nem mond ellent a következő 
kérdéscsoportra, a feladatra való felkészítés megítélésére adott negatív vélemény sem), de a többség 
úgy ítéli meg, hogy a munkájukat nehezebb körülmények között kellett végezni. Mivel a helyi 
segítséggel, amit a munkájukhoz a vezetőktől és a pedagógusoktól kaptak a többség elégedett, ezért 
a probléma okát elsősorban a fejlesztő munkához szükséges helyismeret- és szakmai kapcsolatok 
hiányában kell keresni. Ezt erősítették meg a kérdőív nyílt kérdésre adott válaszok is. Nem volt ritka 
az olyan eset sem, amikor az intézménynek valójában másra lett volna igénye, mint amilyen 
támogatást kaptak.  
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52. ábra A szakemberek munkavégzésének körülményei 

Említést érdemel még az utazó szakemberek munkájával kapcsolatban a feladatra való felkészítésük 
megítélése. A meglehetősen szórt vélemények egybecsengenek az interjúk során néhány vezető által 
felvetett problémával: nem minden esetben sikerült olyan szakembert találni a feladatra, amilyet 
szerettek volna (ennek okát egyértelműen az ismert szakember hiányban keresték), így a már ott 
dolgozó szakemberek megbízási szerződés keretében más feladatot is elláttak. A feladatra való nem 
megfelelő felkészítés állhat a fent említett vélekedések mögött is, hisz többen számoltak be arról, 
hogy a helyi viszonyoknak és elvárásoknak megfelelően többször kellett „improvizálni” annak 
érdekében, hogy valóban adekvát segítséget tudjanak nyújtani a pedagógusoknak (tréningek tartása, 
szupervízió, a „pedagógusok megterhelt mindennapjainak könnyítése”).  
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53. ábra Felkészítésük megítélése 

Összességében a megkérdezett utazó szakemberek úgy ítélik meg, hogy a projekt céljaihoz rendelt 
feladataikat nagyon jó, vagy jó minőségben el tudták látni, meghatározó többségben voltak a 
munkájukkal kapcsolatos pozitív visszajelzések.  
Pedagógusok 
Az érékeléshez a résztvevő intézmények pedagógusait is online kérdőívvel szólítottuk meg. A 
kérdésekre adott válaszokból arra szerettünk volna következtetni, hogy az intézmény mindennapi 
tevékenységében mennyire vált általánossá az intézményfejlesztő tevékenység, mely elemeit 
alkalmazták, mit tudnak ebből a jövőben fenntartani.  
Abból a feltételezésből indultunk ki, hogy minden fejlesztésnek, amely az iskolák világában zajlik, a 
pedagógusok a kulcsszereplői. Különösen jellemző ez erre a modulra, amely nem csupán nevében 
viseli az intézményfejlesztés szót, hanem valamennyi tevékenysége erre irányult. Érdekelt ezért 
bennünket ezért az is, hogy az intézmények pedagógusainak véleménye is ugyanazon pozitív 
elemeket tükrözi-e, mint a fejlesztő csoportokban részt vetteké. Tehát valóban át tudta-e hatni az 
intézmények egészét a fejlesztő tevékenységekben való részvétel.  
A kérdőíveken ezért azt is láttatni kívántuk, hogy a kitöltők között vannak-e osztályfőnökök és 
munkaközösség-vezetők, vagyis olyanok, akik további csoportokért vállaltak felelősséget. Az alábbi 
ábra ezt a megosztást tartalmazza. Látható, hogy a 241 kitöltő közül többségben vannak a válaszadók 
között az osztályfőnökök, de egyéb tisztséget nem látnak el. Így későbbi válaszaik valóban alkalmasak 
arra, hogy a pedagógusokra vonatkozó általánosítható megállapításokat tehessünk.  
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54. ábra A tisztségekkel rendelkező válaszadók száma régiónként 

 
Az adatok régiós feldolgozását a továbbiakban az indokolta, hogy a minta ugyanazokat az arányokat 
tükrözze, mint a fejlesztésben részt vettek teljes populációja.  
Kiindulópontként láttatni kívántuk, hogy milyen mértékben vettek részt az intézményfejlesztés 
feladataiban. Az alábbi grafikont elemezve látható, hogy nincs lényegi eltérés a kitöltők között, 
valamennyien végeztek a projekt során plusz feladatokat, bevonódásuk tehát ugyanazokat az 
arányokat tükrözi, amiket a fókuszcsoportos interjúk során már említettünk.  
 

 
55. ábra A feladatokba való bevonás mértéke 
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A következő ábrán az is egyértelmű, hogy nem csupán osztályfőnökként, hanem szaktanárként is 
kaptak feladatokat, tevékenységük összetettsége tükrözi a projekt már említett szerteágazó 
feladatrendszerét is. Ezzel azt kívántuk bizonyítani, hogy a fejlesztő projekt a tanórákon és a helyi 
tanterven keresztül is hatott.  

 
56. ábra 

A bevonódás vizsgálatához a célokkal és a feladatokkal való kapcsolatrendszerüket is vizsgáltuk. Az 
az ötös skálán adott értékek meggyőzően mutatják, hogy ismerték, értették és egyetértettek azokkal 
a célokkal és feladatokkal, amelyeket a projekt ezen modulja számukra meghatározott. 

 
57. ábra A célok és a szakmai feladatok ismerete  
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A modul arra épített, hogy a pedagógusok az általuk végzett feladatokhoz szakmai és eszközbeli 
segítséget kapjanak. Az ezzel való elégedettségüket tükrözik a következő ábrák.  
 
Az utazó pedagógusok a feladatspecifikációjuk szerint (gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, 
pszichológusok) a tanulók napi fejlesztésében kaptak szerepet. Véleményükben ezért azokat az 
elemeket kívántuk kidomborítani, amelyek a tanulói teljesítményeken kérhetők számon.  
A véleményekből jól kimutatható, hogy meglehetősen szórt az utazó szakemberek tevékenységének 
megítélése. (Az Észak –alföldi régió adata további elemzést tenne szükségessé, esetükben is inkább a 
szórtságot, semmint a negatív megítélést látjuk célszerűnek figyelembe venni). A következtetésnél az 
alábbiakat tartjuk fontosnak kiemelni: az utazó szakemberek között abszolút többségben a 
pedagógiai asszisztensek voltak. Az ő tevékenységük a vezetői interjúkból következtetve elsősorban 
az intézmény egésze számára jelentett pozitív változást, munkájuk kevésbé volt köthető egy-egy 
pedagógushoz. A fejlesztéseket végző szakemberek között sajnálatos módon (ahogy azt már 
esetükben is említettük) nem az intézményi célokhoz leginkább szükséges szakemberek voltak 
többségben. A családi mentorok tevékenységét a pedagógusok szintén kevésbé tudták megítélni.  
 

 
58. ábra Az utazó szakemberekkel kapcsolatos vélekedéseik 
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A pedagógusok a fejlesztésekhez módszertani segítséget elsősorban a továbbképzések, felkészítések 
során kaphattak (volna). Az interjúk elemzése kapcsán már említésre került, hogy a legtöbb régióban 
késtek ezek a képzések, a hálózatos együttműködések mint módszertani benchmarkok pedig a 
fejlesztési tervek többségében a hosszú távú tervek között szerepeltek. A bemutatott adatokban 
megnyilvánuló hiányok így ennek tükrében is értékelendők. Különösen intőnek tartjuk ezt a 
véleményt annak tükrében, amit a pedagógusok projektben végzett sokrétű feladatainál már 
említettünk. Vagyis minden bizonnyal szükségük lett volna (lenne) további módszertani segítségre. 

 
59. ábra Módszertani segítség megítélése  

Több szó esett a nem megfelelő eszközellátottságról az intézmények vezetőinek és a fejlesztő 
teameknek a megítélése alapján. Ott egyértelműen arról számoltak be sok esetben, hogy a szükséges 
eszközök nem, vagy késve érkeztek meg. Ezt lényegében a pedagógusok véleménye is tükrözi, de 
figyelemre méltók a régiós eltérések.  
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60. ábra Eszközellátottság megítélése 

A modul számos törekvése irányult a szülők megszólítására, az intézményi céloknál is minden 
résztvevő ennek fontosságát, mint gyökérproblémát azonosított. A pedagógusok megítélése szerint a 
szülőket jó színvonalon sikerült bevonni a projektbe, a szülői részvétel minőségét is hasonlóan 
értékelték. A pozitív változásokat mutató vélekedések arra engednek következtetni, hogy sikerült 
megszólítani azokat is, akiket eddig nem tudtak bevonni.  

 
61. ábra 
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62. ábra a szülők bevonásának megítélése 

 
Lezárásképpen fontosnak tartjuk a kérdőív utolsó kérdésére adott válaszok megjelenítését. A 
használható módszertani segítség relatíve alacsony értékei valamennyi régióban arra engednek 
következtetni, hogy az érintett intézményekben az elindult fejlesztések folytatását mindenképpen 
indokoltnak tarjuk. Azokat a módszertani elemeket ugyanis, amelyeket a leginkább hiányolnak a 
kollégák, a fejlesztési tervek az elkövetkező időszakra tartalmazzák, ezekre mindenképpen 
szükségesnek látjuk források biztosítását.  

 
63. ábra A kapott módszertani segítség megítélése 
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Összegzésképpen a megkérdezett pedagógusok értették és elfogadták a projekt indokoltságát és 
céljait, reálisan látták és kritikusan értékelték az eredményeket. Vélekedéseik azt látszanak 
megerősíteni, hogy az eddig elért eredmények fenntartásához további támogató segítségre van 
szükség. 
 

7. Partnerség és hálózatosodás modul vizsgálata, elemzése 

7.1. Helyzetelemzés 

A Partnerség és hálózatosodás modul eredményeinek értékelése 7 magyarországi régióban, ezen 

belül 19 megyében és Budapesten valósult meg. Az országos lefedettséget mutató minta kialakítása a 

modul megyei munkatársai által ajánlott, programokba bevont megyénkénti 1 fő intézményvezető, 

10 fő pedagógus és 3 partnerszervezet bevonásával történt. 

 

A mintába bevont intézmények kiválasztásának egyik szempontja a földrajzi megközelíthetőség volt, 

ezért a legtöbb esetben megyeszékhelyen működő iskola került bevonásra. A másik szempont szerint 

olyan iskolák kerültek kiválasztásra, akik a modul I-IV. ütemei közül minél több ütemben vettek részt. 

 

Ezen szempontok alapján megyénként a következő iskolák kerültek a mintába: 

 

régió megye település intézmény neve 

Dél-Dunántúl 

Baranya Pécs  Budai Városkapu Iskola  

Somogy Kaposvár Kodály Zoltán Központ Általános Iskola Honvéd utcai Tagiskola 

Somogy 
Kaposvár 

 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 
Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Tolna Szekszárd Garay János Általános Iskola 

        

Közép-
Dunántúl 

Fejér Polgárdi Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium és AMI 

KEM 
Tatabánya Kodály Zoltán Általános Iskola és AMI-Herman Ottó Általános 

Iskolája 

Veszprém Veszprém 
ZöldLak Bemutatóközpont, Fejlesztési és Projektigazgatóság 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ;  

        

Nyugat-
Dunántúl 

GYMS Győr Győri Fekete István Általános iskola 

Vas Szombathely Oladi Általános Középiskola és Szakiskola 

Zala Zalaegerszeg Béke Ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI 
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Dél-Alföld 

Bács-Kiskun Kecskemét  Kecskeméti Széchenyi Városi Arany János Általános Iskola 

Békés Békéscsaba Békéscsabai Tankerület 

Csongrád 

Szeged Két tannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolá, 
Szegedi Tankerület, Kisteleki Általános Iskolának  

        

Észak-Alföld 

Hajdú-Bihar Debrecen  Medgyesi Ferenc Gimnázium 

JNSZ 

Szolnok Kassai Úti Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 
Varga Katalin Gimnázium, Kunhegyesi Általános Iskola és AMI, 
KLIK Szolnoki Tankerülete 

Szabolcs Nyíregyháza Bem József Általános Iskola 

        

Észak-
Magyarország 

BAZ 
Putnok A Putnoki Serényi László Általános Iskola, Putnoki Péceli iskola, 

Kázsmárk Fogarasi János Ált. Iskola és a Halmai Gárdonyi Géza 
Ált. Iskola 

Heves Kisnána Kisnánai Szent Imre Általános Iskola 

Nógrád Salgótarján Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola  

        

Közép-
Magyarország 

Pest Szigethalom Széchenyi István Általános Iskola 

Budapest Budapest II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

        

összesen   20 20 

 

A Partnerség és hálózatosodás modul értékelése a partnerségi eseményeket megvalósító 

intézmények vezetői, az érintett pedagógusok, a tanulók és szülők fókuszcsoportos interjú készítése, 

valamint a partnerségi rendezvényeken együttműködő szervezetek képviselői, a megvalósításban 

közreműködő külső szereplők on-line kérdőíves felmérése által történt. 
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7.2. A modul szakmai dokumentumainak elemzése 

 

A modul során számos szakmai dokumentum keletkezett, amelyek elemzése az alábbi szempontok 

alapján történt:  

 

 Intézményi szándékok és indokok; 

 Intézményi célok;  

 Intézményi erőforrások rendelkezésre állása; 

 Megvalósult tevékenységek értékelése; 

 Pedagógusok ráfordításainak értékelése; 

 Pedagógusok elvárásai a programmal kapcsolatosan; 

 Támogató környezet megfelelősége, szerepének vizsgálata, értékelése; 

 Fenntartónak a fejlesztésben betöltött szerepe, elvárásai;  

 Fenntarthatóság lehetőségeinek értékelése;  

 Az intézmények stratégiai, szabályozó dokumentumrendszerébe beépült-e a fejlesztés 

eredménye (intézményi dokumentumok, intézményszerkezet); 

 

A Partnerség és hálózatosodás modul tevékenységeinek értékelése a következő szakmai 

dokumentumok vizsgálatával és elemzésével történt meg: 

 

 a modul stratégiai dokumentumai; 

 pályázati felhívás, pályázati adatlap közösségi eseményekre; 

 előzetes felmérések eredményeit tartalmazó beszámolók; 

 szakmai megvalósítást alátámasztó dokumentumok: osztályközösség fejlesztés, szakmai 

műhely terv, módszertani segédlet; 

 mintaprojekt szempontrendszer, megfigyelési napló, mintaprojekt lap; 

 mintaprojekt lapok; 

 tankerületi szakmai beszámolók, tankerület igazgatói beszámolók. 

 

A modul stratégiai dokumentumainak elemzése alapvetően három stratégiai dokumentum 

elemeinek vizsgálatát érintette: 

 a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) partnerségi stratégiai elemei; 

 a KLIK által fenntartott intézményekre vonatkozó partnerségi stratégia elemei; 

 valamint ezen projekt partnerség és hálózatosodás 

moduljára vonatkozó partnerségi stratégiai elemei. 
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A dokumentumok vizsgálata során a partnerségi stratégia többszintű megközelítése rajzolódik ki, 

néhol egymásnak ellentmondó tartalmi leírásokkal: 

 

A stratégia egyrészt tartalmazza a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ partnerségi stratégiai 

elemeit, a Központ által fenntartott intézményekre vonatkozó partnerségi stratégiai elemeket, és 

ezen projekt partnerség és hálózatosodás moduljára vonatkozó partnerségi stratégiai elemeket. 

Emiatt a többszintű megközelítés miatt bizonyos ellentmondó elemek jelennek meg a modul 

stratégia leírásába. 

A dokumentum átfogó, stratégiai célként fogalmazza meg, hogy „a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ kiemelt célja, hogy iskoláiban a nevelést-oktatást támogató partnerségi hálózat épüljön ki.” 

A célok lebontása során azonban dominálnak a Központra irányuló célok: 

 „A KLIK a közösségépítés módszerével közvetlenül juttat el pozitív üzeneteket a 

célcsoportjainak, hogy javítsa a szervezetről kialakult képet.” 

 „A közösségi események lehetőséget teremtenek arra, hogy a KLIK által fontosnak tartott 

értékek és kommunikációs üzenetek a nyilvánossághoz közvetlenül jussanak el. Ezáltal a 

célcsoportok körében javuljon a szervezetről kialakított kép és erősödjön a KLIK 

tevékenysége iránti bizalom.” 

 „A KLIK az iskolák közösségi eseményeinek támogatásával, olyan személyiségformáló értékek 

ki-alakítását segíti, amelyek hasznosak a társadalom, a közösség és a tanulók szempontjából.” 

 „A helyi együttműködési hálózatok támogatásával és kiterjesztésével a KLIK az 

intézményekben folyó pedagógiai munkát erősíti.” 

 „A KLIK, mint szervezet részt vesz a társadalmi felelősségvállalásban.” 

 

A stratégiai megközelítés mellett megjelennek a rövid távú, taktikai lépések bemutatása is, azonban 

ezek nem a stratégiai céloknak alárendelve, azok megvalósulásának lépéseiként, hanem önálló 

tevékenységekként, amely sok esetben nem kapcsolható össze a stratégiai célokkal: 

 „Országszerte több mint 500 esemény támogatása (ebből 351 már 2014 szeptember-október 

folyamán megvalósult)” 

 „200 mobil közösségi tér eljuttatása az iskolákba a délutáni szabadidős programokhoz” 

 „Tankerületenként két pedagógus (vagy tankerületi munkatárs) megtalálása, közös munka: 

(februártól júniusig) tankerületenként két fő segíti a partnerségi, közösségfejlesztési munkát 

4 hónapon keresztül, ők szervezik a helyi eseményeket, műhelyeket tartanak (kiválasztásuk 

és irányításuk a PH modul munkatársainak feladata, de kommunikációs üzenetek, 

szempontok valamint az eljárásrend és a szabályzat megismertetésében a sajtóiroda 

segítséget kell, hogy nyújtson)” 
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A stratégiai célok között megjelennek a partnerség létrehozásához, fenntartásához kapcsolódó célok 

is:  

 „Szakmai műhelyek szervezése a közösségfejlesztő módszerek és tapasztalatok 

megosztására” – bár ez nem kapcsolódik szorosan a partnerség építéshez. 

 „A Központ számára fontos, hogy erősítse a szervezeten belüli és a külső partnerekkel 

létrejövő kapcsolatait és olyan hálózatot építsen ki az együttműködők között, amely a napi 

pedagógiai munkát támogatja. (Networking)” 

 „A projekt ideje alatt kiépített együttműködési hálózat a projekt befejezése után is 

fenntarthatóan működjön.” 

Ezek megvalósítása konkrét események szervezésével történik. Viszont olyan típusú partnerség 

építési elemek, tevékenységek, hogy szervezetei célok összehangolása, egymás erőforrásainak 

felhasználására vonatkozó tervezés, partnerségi találkozók (pl. partnerségi stratégia megalkotása 

érdekében), stb. nem találhatók az anyagban.  

Ezek hiányában nagy a kockázata annak, hogy a partnerség alkalmi együttműködésen nem tud 

túllépni. 

 

A célcsoport esetén a stratégia arra tér ki, hogy az adott partnerségben milyen általános célcsoportok 

lehetnek, azoknak mik a jellemzőik és hogyan lehet megszólítani őket (jellemző módon a külső 

partnereknél csak a tájékoztatás van fókuszban). Nem tér ki a stratégia a partnerségben betöltött 

lehetséges szerepükre, arra, hogy mit tudnak adni a partnerek számára, illetve potenciálisan mit 

várnak a partnerségtől, stb.  

 

Hiányzik a stratégiából a helyi partnerség létrehozásának módszertana, lépései, amellyel az iskolák a 

fentebb említett átfogó célt (nevelést-oktatást támogató partnerségi hálózat épüljön ki) elérő helyi 

partnerséget létre tudják hozni és hosszú távon működtetni. 

Mindezek alapján nagy a kockázata annak, hogy a létrejövő partnerségek nem tudnak az 

együttműködés szintjéről (lásd lentebb az i. melléklet) magasabb partnerségi szintre lépni és tartósan 

fenntartani a helyi partnerségüket. 

 

A stratégiát megvalósító taktikai lépések leírása között is csak események jelennek meg, nincs a 

partnerség építéshez kapcsolódó tevékenység megjelenítve. 

 

A modellstratégia megemlíti a partnerség építés során létrejövő eredmények disszeminációjának 

szükségességét, azonban nincsenek olyan konkrét tevékenységek megnevezve, amelyekkel elérhető, 

hogy a KLIK által fenntartott köznevelési intézmények mindegyike létrehozza a nevelést-oktatást 

támogató partnerségét (pl. a megvalósított 500 eseményből 

a mintaértékű partnerséget létrehozó intézmények 

tapasztalatai alapján). 
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A stratégia megvalósításához szükséges előzetes felmérések, a lehetséges partnerek beazonosítása, a 

jó példák összegyűjtése az együttműködésekre vonatkozóan, a szakmai teamre vonatkozó stratégia, 

a fejlesztési folyamat monitoringjának kialakítása, ezen belül a modellalkotási folyamat 

meghatározása megfelelő potenciált hozott létre ahhoz, hogy a stratégiai cél elérhető legyen (lásd a 

stratégiát kiegészítő, megalapozó dokumentumok). A megfelelő bázis azonban a stratégia 

elvárásának megfelelően, hatékonyan támogatta a stratégiában meghatározottak megvalósulását és 

ezzel összhangban a „TAMOP314B_PH_modul_eredménytábla_140227_fm.xlsx” fileban 

megtalálható projekt eredménytábla a megvalósított eseményekhez kapcsolódó eredményeket 

tartalmazza, hiányoznak belőle a helyi partnerségekre vonatkozó eredmények. 

 

A partnerség fokozatai és az egyes fokozatok fontosabb jellemzői: 

 Egymás mellett élés 

 "Mindenki a saját háza előtt sepreget."  

 Információcsere, tanácsadás, közös ötletelés 

 Közös tevékenység nincs 

 Együttműködés 

 "Segítek, miután a magam munkájával végeztem."  

 Gyakran a magasabb fokú partnerségi formák előfeltétele, a kölcsönös előnyök és az 

együttműködési lehetőségek felismerésén alapul.  

 Konkrét segítségnyújtás egy-egy területen, pl. toborzás, szükségletek megállapítása, 

bekapcsolódás a másik szervezet eseményeibe. 

 Koordinálás  

 "Hangoljuk össze a tevékenységeinket"  

 Itt a partnerek már felismerik, hogy jobban ki kell használni egymás erőforrásait  

 Közösen megvalósított tevékenységek tervezése, de a szervezetek stratégiái nem 

összehangoltak 

 Közös fellépés 

 Szövetkezés 

 "Dolgozzunk együtt."  

 A felek megegyeznek abban, hogy stratégiáikat összehangolják, erőforrásaikat 

kölcsönösen használják és közös projekteken dolgoznak együtt, amely során 

mindegyikük hozzájárul egy közös cél eléréséhez. 

 Tervezési és megvalósítási tevékenységek tudatos összehangolása a célcsoport 

érdekében megtörténik. 
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A stratégiai dokumentumok mellett a modulban résztvevő intézmények által kidolgozott 

mintaprojekt leírások tartalmazzák a modulprogram konkrét indokait, céljait és azok 

megvalósításához kapcsolódó tartalmi elemeket. 

 

A mintaprojektek kidolgozása két időszak eseményeihez kötődően készültek el. Az első időszak a 

2014 őszén partnerségben megvalósított közösségi eseményeket követően történt, amikor a 

modellalkotás során 13 db mintaprojekt készült el. A második modellalkotás 2015-ben történt, amely 

során 20 db mintaprojekt került kidolgozásra. 

 

A mintaprojekt leírások mindegyike azonos szerkezetet mutat, értékelésük a következő szempontok 

szerint történt: 

 
Milyen szándékok, indokok alapján pályáztak, vettek részt az intézmények a modulprogramokon? 

 

Az indokok tekintetében legnagyobb számban az iskolai közösségeket érintő problémák, ezen belül a 

személyek közötti kapcsolatok mennyisége és minősége, az elszigetelődés, valamint az érdeklődés 

hiánya álltak. E mellet számottevő volt a családok megsegítésének, támogatásának indoka, 

kifejezetten a hátrányos helyzetű családok kulturális élményeinek hiánya, az iskolával történő szülői 

együttműködés elégtelensége, a családok széthullása.  

 
Nagy számban jelentek meg a mintaprojekt leírásokban a társadalmi integrációt, esélyegyenlőséget, 

demokráciát támogató programok, amelyek megszüntetik a sajátos nevelési igényű, hátrányos 

helyzetű, nemzetiségi tanulók negatív diszkriminációját. 

A tanulók tekintetében a programokban való részvétel indoka leginkább a motiváció hiánya, az 

előítéletek jelenléte, valamint a demokratikus jogok, intézmények ismeretének hiánya volt. 

 

A fenti indokok alapján az iskolák partnerségi események megvalósítása során a következő kiemelt 

célkitűzéseket fogalmazták meg: 

 iskolai közösség kiterjesztése, hálózatépítés, 

 a külső partneri együttműködés építése,  

 hagyományok ápolása,  

 generációk közötti együttműködés,  

 másság elfogadása,  

 kompetenciafejlesztés,  

 egészséges életmódra nevelés,  

 szemléletformálás, társadalmi integráció segítése,  

 önbizalom és tolerancia növelése,  

 tanulók iskolai nehézségeinek kezelése,  

 demokratikus jogok ismerete és érvényesítése. 

 



 

 

 

 

„Köznevelés az iskolában” projekt 

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 

 

cím: 1051 Budapest, Nádor u. 32. 

telefon: +36 1 795 1170 

fax: +36 1 795 0744 

e-mail: fejlesztes@klik.gov.hu  

honlap: klik.gov.hu 

112 

A célok megvalósításához rendelkezésre álló intézményi humánerőforrások rendelkezésre állása 

tekintetében szinte minden mintaprojektben megjelentek a pedagógusok, szülők és tanulók, 

valamint ezen személyek közösségei (munkaközösségek, szülői szervezetek, diákönkormányzat, 

iskolai közösségi szolgálatok). Az említett erőforrások mellett nagy jelentőséggel bírt az önkéntesek 

részvétele a programokban. A külső partnerek tekintetében a sport, művészetek, érdekvédelmi, 

szabadidő tevékenységet folytató egyesületek, alapítványok, a helyi önkormányzatok, kisebbségi 

önkormányzatok, rendészeti, igazságügyi szervek (Rendőrség, Tűzoltóság, Bíróság), jelennek meg 

erőforrásként. 

A szakemberek tekintetében a mentálhigiénés szakember, valamint az iskolapszichológus jelenléte 

támogatta a célok megvalósítását. 

 

A programok megvalósításához szükséges tárgyi erőforrások tekintetében kiemelten az informatikai 

eszközök, irodaszerek, on-line felületek jelennek meg. 

 

A tevékenységek fenntarthatósága érdekében a megvalósított közösségi események beépülése 

alapvetően két intézményi dokumentumban jelent meg: Pedagógiai Program, valamint az éves 

munkaterv. 

 

7.2.1. Közösségfejlesztésre és személyekre építő hálózat építés elemzés 

A Partnerség és hálózatosodás modulprogram hosszú távú szakmai célja két irányú volt. 
 
1. Külső szakmai szemléleti frissítést, megújulást adni az iskoláknak. 
A tervezéskor feltárásra került, hogy az elmúlt évtizedben az iskolák nevelési-közösségszervezői 
feladatait ellátó munkatársak (iskolai szociális munkás, közösségszervező, drogprevenciós 
koordinátor, iskolapszichológus) száma rendkívüli mértékben lecsökkent. Ezzel párhuzamosan az 
iskolán kívüli személyes találkozási felületek, közösségi terek száma is lecsökkent. A két dolog 
párhuzamos jelenléte miatt egyre több iskolába tolódó társadalmi, szocializációs probléma van jelen, 
amelyek kezelésére egyre kevesebb a kapacitás. 
A Partnerség program szakmai kísérlete az volt, hogy lehet ezt a hiányt külső szakemberek projekt-
szerű bevonásával pótolni. 
 
2. A partnerség pedagógusokra épülő hálózatépítésének megalapozása a közösségfejlesztés 
módszertanával 
A Partnerség program kiindulópontja az a számos kutatásban bizonyított tény volt, hogy az 
iskolarendszer kulcsszereplője a pedagógus személye. Ugyanakkor a rendszerszerű oktatási fejlesztő 
projektek általában az intézmények szintjén építkeznek. Ebből adódott a feltételezés, hogy a 
tanárokkal, mint erőforrásokkal bíró személyekkel való 
munka hiányterület. Szakmai kísérletként a 
közösségfejlesztés módszertanának iskolarendszerben 
történő adaptációját, s az így aktivizált pedagógusok 
együttműködő hálózatba szerevezése került a célok 
fókuszába.. 
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A fentiekből adódóan a következő célok kerültek megfogalmazásra:: 
- a módszer iránt nyitottságot mutató pedagógusok megtalálása (a közösségfejlesztésben az 
önkéntes vállalás, a belső motiváció alapfeltétel), 
- a kiválasztott pedagógusok számára módszertani támogatás és témaválasztási szabadság 
biztosítása, 
- az érintett pedagógusok egymást támogató hálózatba szervezése. 
 
Tevékenység 
A projekt fent említett szakmai céljai keretezték a modulprogram tevékenységeit is. 
 
1. 20 fős szakmai koordinátori csapat kiépítésére került sor, amelyet szektorközi szemlélettel épült 
fel: szociális munkás, tanoda-szakértő, civil menedzser, önkéntes-koordinátor, ifjúságsegítő, 
közösségfejlesztő, kulturális menedzser is volt köztük. A koordinátorok csapatépítő folyamaton estek 
át, mentori, coach-i, tanácsadói kompetenciáikat erősítve.  
 
2. 2014 őszén "Az iskola közös ügyünk" címmel pályázat kiírására került sor, amelyre négy fős 
pedagógus-csoportok jelentkeztek közösségépítő ötleteikkel. A bevont mintegy 1400 pedagógust és 
tankerületi munkatárs ötleteit megyei koordinátorok tanácsadói, mentori munkája segítette 
közösségfejlesztő projektté formálni.  
 
3. Minden megyében koordinátorok segítségével megszervezett értékelő műhelyeken, képzéseken, 
szakmai fórumokon folyamatértékelés történt az 1400 pedagógus közül az önkéntesen ezt vállalók 
körében (megyénként 8-15 fő). 2014 végére őket tekintődtek a partnerség pedagógusok hálózata 
alapjának. 
 
4.2015 tavaszán országos lefedettséggel partnerségi attitűdű pedagógusokkal együttműködés 
fejlesztése történt egy új módszer alkalmazásával. Mind a 198 tankerületben 2-2 pedagógus került 
felkérésre előzetes tapasztalataik és tankerületi ajánlások révén tankerületi közösségfejlesztő 
munkacsoportok kialakítására. Kiindulópont a vezetés által kijelölt hat prioritástéma volt, amelyből a 
pedagógusok által összehívott, szülőkből, diákokból, pedagógusokból, civilekből, önkormányzatok 
képviselőiből és más külső szereplőkből álló munkacsoportok választottak helyileg fontos témát. Ezt 
követően egy a közösségfejlesztés alapelveivel - aktív részvétel, széles körű bevonás és informálás, 
egyéni ötletek közös projektté formálása, csapatmunka kialakítása – rendelkező rendezvények és azt 
népszerűsítő flashmobok szervezése történt.  
A folyamat egyénileg, majd megyénként is értékelésre került a koordinátorok facilitálásával. 
Ebben a körben újabb közel száz hosszú távú hálózati munkára nyitott partnerség pedagógus 
ismeretség alakult ki. 
 
5. 2015 kora őszén a vállalkozó szellemű partnerség pedagógusok lehetőséget kaptak programjaik 
szélesebb körben való multiplikációjára, 198 vállalkozó intézmény pedagógiai programjába illesztette 
a megfogalmazott alapelveket. 
 
6. A folyamat során személyes és on-line közösségépítés 
tudatos kialakítása történt a partnerség pedagógusok között. 
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7.3. Fókuszcsoportos interjúk elemzése 

 
A Partnerség és hálózatosodás modul értékelése a partnerségi eseményeket megvalósító 

intézmények vezetői, az érintett pedagógusok, a tanulók és szülők célcsoport közreműködésével 

történt, akik részt vettek a modul keretében megvalósuló közösségi eseményeken, valamint 1 fő 

intézményvezető (aki nem minden esetben a helyszínt adó intézmény vezetője) és egy KLIK szakmai 

munkatárs bevonásával. 

 

Az interjúk kérdésköreinek meghatározása a 7.2. pontban meghatározott szempontok alapján 
történt, és elsősorban az átadott szakmai dokumentumokban található tevékenységek 
megvalósulásának értékelésére irányultak.  
 

A kutatás keretében megvalósított fókuszcsoportos interjúk résztvevőinek számát és földrajzi 

megoszlását a 73 ábra szemlélteti. 

 
64. ábra 
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A fókuszcsoportos interjúk résztvevőinek száma országos viszonylatban összesen 293 fő volt.  

 
Régiók tekintetében a legmagasabb részvétel Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország (60 fő), valamint 

Közép-Dunántúl (51 fő), a legalacsonyabb részvétel pedig Dél-Alföld (17 fő), illetve Közép-

Magyarország tekintetében volt. A résztvevők átlaga régióként 41,85 fő. 

 
65. ábra 

A fókuszcsoportos interjúk célcsoportját tekintetve a legmagasabb részvételi arányt az érintett 

pedagógusok (32%) és a diákok (31%), a legalacsonyabbat a tankerületi munkatársak (9%) képezték. 
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A fókuszcsoportos interjú bevezető kérdése a pályázatban való részvétel motivációjára, a pályázat 
elkészítéséhez mozgósítható erőforrások meglétére kereste a választ. 

 
Értesülés a pályázati lehetőségről, a pályázat elkészítéséhez mozgósítható erőforrások 

A partnerség és hálózatosodás fejlesztésbe való bekapcsolódásnál kisebb részt egyéni ambíciók, 

szakmai kihívások jelentek meg, nyilván azon résztvevők körében (pl. koordinátorok, szakmai 

feladatokat ellátó munkatársak), akik a projektben megvalósító szakemberként jelentek meg. Gyakori 

motiváció volt a sok programot szervező intézmények részéről, hogy ezeknek a programoknak a 

pályázatban lehet forrást biztosítani. Elvétve jelent meg arra utaló jel, hogy a pályázatot előkészítő 

tevékenység előzte volna meg (pl. ötletbörze a pályázati kiíráshoz kapcsolódóan). 

Az intézmények a KLIK központi értesítéséből, a tankerületi dogozók figyelemfelhívásából, az 

intézményvezető felkéréséből értesültek a lehetőségről, a pályázatot saját erőből, intézményi 

erőforrások mozgósításával készítették el általában, de elvétve jelezték, hogy a tankerülettől is 

kaptak segítséget. 

A tankerületek a legtöbb esetben a tankerületi intézmények kiválasztásában, irányított felkérésében 

fontos szerepet játszottak, sok intézménynél a felkérés elfogadásával indult meg a munka. 

A civil szervezeteket, a programok megvalósításába részt vevő szakmai szervezeteket, a szülőket, a 

diákokat az intézmény vonta be a projektbe. 

 

Indokok, szakmai érvek a partnerségben való részvétellel kapcsolatosan, a partnerség létrehozásának 

indokai, vártak a partnerség működésének hatására várt változások. 

Az intézmények részéről jelentős súllyal esett latba, hogy a pályázati célok valós problémákra 

fókuszáltak, a meglévő partnerségeknél további tartalommal lehet megtölteni együttműködéseket, 

és jelentős motiváció volt, hogy a pályázat jelentős támogatást nyújtott az intézményi 

tevékenységekhez. Gyakran előfordult, hogy az jelentett motivációt, hogy ezen keresztül a szülőket 

jobban lehet mozgósítani (gyermekeik és az iskola irányába). 

A szakmai érvek között (bár nevesítve nem jelent meg, de a beszámolókban áttételesen megjelenik) 

jelentős hatású volt, hogy a témák sokszínűsége és a valós problémák felvetése mellett szerencsés 

eleme volt a pályázatnak, hogy a köznevelési intézmények a leginkább releváns témák 

megvalósítására vállalkozhattak. 

A partnerséget az interjúk alapján az események megvalósítására, alkalmi együttműködésre hozták 

létre, a partnerség építés magasabb szintjeire nem jutottak el (pl. közös stratégiai tervezés, erőforrás 

tervezett megosztása). 

Az egyéb partnereknél kiemelendő, hogy sokan nyilatkoztak úgy, hogy az önmagában elegendő a 

részvételhez, hogy az intézmény keresi meg őket együttműködési szándékkal. 
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Az iskola közösségi szolgáltatásainak megújítása célkitűzésnek való megfelelés 

Helyi szinten a meglévő kapcsolati háló fenntartása, új partnerekkel történő bővítése jelentett nagy 

lehetőséget.  

 
A célkitűzések megvalósulásához nagymértékben hozzájárult, hogy a megvalósítás nem tanórai 

keretben történt, és a partnerek hozzájárulása (szakmai, pedagógiai) jelentős hatású volt. 

A személyes kapcsolatok épülését is sikerült a programokon keresztül elérni, közelibbé váltak a tanár-

diák, szülő-tanár kapcsolatok, javult az iskola beágyazódása a társadalmi környezetbe. 

 

A cél megvalósulásának támogató és gátló tényezői 

A megvalósításhoz kapott támogatás jelentősége a legnagyobb, de jelentős támogató tényező maga 

a pályázat által generált fejlesztés (intézmény számára), illetve a pedagógusok elkötelezettsége. 

Gátló tényezőként szinte egyöntetűen az adminisztratív kötelezettségek mértékét nevezték meg az 

interjú alanyok (egy kivétel akadt, ahol a pedagógusok a más pályázatokhoz képest egyszerű 

adminisztrációt említették), de gyakran említett probléma volt a szűkös időkeret is. 

 

A partnerségek tagjai, és a szerepük a partnerségben. 

Az interjúk alapján az a kép körvonalazódik, hogy az intézmények széles körű partnerség 

kialakításában gondolkodtak (nem ritkán 25-30 partner bevonására került sor), a partnereket 

általában nem nevesítették, ahol igen, ott nagyon sok partner felsorolására került sor. A partnerek 

általában a társadalmi, intézményi környezetből kerültek ki, egy partnerség alakult több köznevelési 

intézményből (közös szabadidős programokat valósítottak meg) és egynek a gerincét egy középfokú 

és egy alapfokú intézmény együttműködése jelentette. 

Talán emiatt is történt, hogy a partnerek szerepére általában nem tértek ki az interjú résztvevői. 

Erősíti ezt a feltételezést, hogy volt aki megjegyezte, hogy a programelemek párhuzamosan futottak 

és emiatt nem mindenki tudta, hogy kik vesznek részt az egyes program elemekben, a programok 

nem mindig értek össze. 

 

A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók bevonása a programokba 

Az intézmények zömmel magas arányban nevelnek hátrányos helyzetű tanulókat (az interjúk alapján 

egy kéttannyelvű általános iskola és egy gimnázium volt olyan, ahol kisebb arányban tanulnak 

hátrányos helyzetű tanulók, de ott különösen hangsúlyozták a programokba történő teljes mértékű 

bevonásukat) és a programokba nagyon nagy arányban kerültek bevonásra 
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A partnerségben végzett tevékenységek, az iskola felelősségi területein túli feladatok megoldása. 

A válaszok konkrétumot nem tartalmaztak (feltételezhető a nagy számú és szerteágazó partneri 

viszonyok miatt. Általában megjelent válaszok: tanulók életének színesítése, részvétel programokon, 

programok szervezésében nyújtott segítség. 

A rendszeresség sok helyen nem került megemlítésre, ahol erre kitértek, ott heti és havi 

rendszerességű találkozók kerültek említésre. 

 

Erőforrások (külső – pályázati és egyéb intézményen kívüli és belső) mozgósítása a céljaik 

megvalósítása érdekében a pályázati időszak alatt és azt követően. 

A pályázati erőforrásokon kívül a saját humánerőforrás mozgósítása került általában megemlítésre, 

de elvétve a szponzorizáció is erőforrást jelentett. 

 

A partneri együttműködés leghasznosabbnak eleme. 

A személyes kapcsolatok fejlődését, a közösségi élményt, amely kisebb településeken a projekt rövid 

ideje alatt is kisugárzott a település közösségére is. 

A jelen pályázaton túlmutató együttműködéseket. 

 

Az eddig kiaknázatlan lehetőséget a partneri együttműködésben, amit jó lett volna a pályázati 

időszakban megvalósítani, de nem került sor rá. 

Általában teljesen elégedettek a partnerség építéssel kapcsolatosan. A nagyobb nyilvánosságban 

látnak a válaszadók kiaknázatlan lehetőséget, annak mozgósító erejében, többen említettek olyan, 

egyedi, helyi sajátosságként felfogható programot, amit szívesen megvalósítottak volna, de nem 

került rá sor (pl. felelős állattartásról) 

 

A létrehozott partnerség jelenlegi működése? 

A partnerek tartják egymással a kapcsolatot, több helyen közösen jelentek meg azóta is 

rendezvényeken (települési), de jelezték azt is többen, hogy a pályázati támogatás nélkül az 

intenzitása lényegesen kisebb. 

 

A partnerség hosszú távú fenntartása. 

Jellemzően konkrét programokra látnak lehetőséget a válaszadók (ezek részben olyan új programok, 

amik még ne valósultak meg, de olyan programok is vannak, amik sikere miatt szeretnének folytatni), 

de megjelent az a vélemény is, hogy anyagi támogatás hiányában kevés mozgástér marad, a 

pedagógusok nem terhelhetők tovább. 
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A partnerség által szervezett tevékenységek újszerűsége. 

Diákok bevonása a folyamatba, közösségfejlesztő fókusz, olyan programok, amik még nem voltak 

eddig. Kiléptek az intézményi keretekből. Az esélyegyenlőségi szemléletű közösségi szintre emelése. 

A szülők aktív részvételére épít. 

Az IKT eszközök újszerű használata (nevelési-oktatási folyamatban) 

Közösségi tervezés módszertanának megismerése. 

 

A partnerség tevékenységeinek kisugárzó hatása a mindennapokra, a rutinokra. 

A projekt szellemisége hatással volt a mindennapokra, közös célokért közös tevékenység végzése, 

kiemelt a napi rutinból a más típusú programok, más típusú módszertan. 

Közvetlenebb tanár-szülő, tanár-tanuló viszony 

 

A program megvalósításának hatása az intézmény pedagógiai munkájára, szakmai 

kapcsolatrendszerére, és ezek által előidézett változások 

Új partnerek, új módszerek megjelenése az intézmény PR tevékenységét is támogatta, az intézményi 

munka más területein is keresik a partnerek bevonásának lehetőségét. Több lehetőség az 

egyeztetésre, a beszélgetésre. A közös tevékenységek nevelő ereje. 

Jelentős hatásként jelezték a diákok hozzáállásának a változását, nyitottabbá válásukat, aktivitásuk 

növekedését más területen is. 

 

A program hatása a társadalmi környezetre, a jelenlévő partnerek működésére, mindennapjaira. 

A környezetre való hatáshoz több idő kell, különösen nagyobb településen, de több helyen mintát 

adott a települési szintű partnerség építéshez. 

Kölcsönös előnyöket jelentett egymás bevonása a programokba. 

 

A tervezett programok célkitűzéseinek megvalósulásának mérése, értékelése, a fejlesztési irányokra, 

területekre ezek hatása 

Erre külön gondot nem fordítottak, elsősorban a résztvevők visszajelzése alapján ítélték meg a 

sikerességet, a legtöbb esetben a szubjektív benyomások alapján, inkább a programok sikerességét 

értékelve és csak erősen áttételesen értelmezhető mindez a partnerség értékeléseként.
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7.4. Kérdőívek elemzése 

 

A Partnerség és hálózatosodás modul értékelésébe bevont célcsoport másik köre a partnerségi 

rendezvényeken együttműködő szervezetek képviselői, a megvalósításban közreműködő külső 

szereplők (továbbiakban bevont partnerek) voltak, akik on-line kérdőíves felmérésben működtek 

közre. 

 

 
67. ábra - A mintába választott bevont partnerek megoszlása 

A mintába bevont partnerszervezetek tekintetében legnagyobb számban az iskola életéhez 

kapcsolható tevékenységeket, szolgáltatásokat végző egyesületek és alapítványok képviseltették 

magukat. A partnerségben szerepet vállaló egyéb szervezetek között klubok, szülői szerveződések, 

önkéntes ház/lakóotthon/gyermekesélyház, valamint az önkormányzatok jelennek meg nagyobb 

számban. 

 

A bevont partnerek tekintetében az on-line kérdőívek kitöltésének mutatója alacsony. Mindössze 4 

partnerszervezet küldte el válaszait. 

A válaszadók négy megyét érintettek: Győr-Moson-Sopron, Vas, Baranya, Szabolcs-Szatmár. 

Szervezetek tekintetében 2 egyesület, 1 drogpont, 1 

alapítvány képviselője töltötte ki a kérdőívet. 

A szervezetek részvételi szándéka a programban 

kapcsolatépítés, programlehetőség, közhasznú tevékenység 

ellátása, közösségi problémák megoldása volt. A szervezetek 

céljai között az elfogadottság erősítése, együttműködések 

13 

17 

4 
5 5 

2 
1 

4 

1 
2 

1 1 1 1 
2 

Bevont partnerszervezetek 



 

 

 

 

„Köznevelés az iskolában” projekt 

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 

 

cím: 1051 Budapest, Nádor u. 32. 

telefon: +36 1 795 1170 

fax: +36 1 795 0744 

e-mail: fejlesztes@klik.gov.hu  

honlap: klik.gov.hu 

121 

feltérképezése, szabadidős programok nyújtása, élmények szerzése volt kiemelkedő. 

A partnerség hasznosságát a közös megvalósításban, összekovácsolásban, kapcsolatépítésben, 

horizontális tanulásban látták a szervezetek. 

 

8.  Értékelés, összegzés 

8.1.  Módszertani innováció modul 

A módszertani innováció modulban résztvevő intézmények a pályázati kiírásban megfogalmazott 

eredeti célkitűzések szerint vettek részt a megvalósításban. A tervezett tevékenységek megvalósulása 

párhuzamosan zajlott, egymást erősítve, együttesen szolgálták az intézményekben zajló pedagógiai 

folyamatok megújítását, a nevelési hatások erősítését, s ezáltal a pedagógusok szemléletének 

formálását. A módszertani megújulást szolgáló tevékenységek középpontjában a nevelés 

hatékonyságának növelése állt, ami illeszkedik az oktatáspolitika célrendszeréhez, a jogszabályokban 

megfogalmazott eljárásokhoz.  

 
A mentoráló intézmények, ezek vezetői és pedagógusai jelentik a tudásmegosztó hálózat alapjait, 

azokkal a módszertani modellekkel, amelyeket más intézmények számára adaptációként bemutattak. 

Ezek az intézmények a vertikális és horizontális tudástranszfer hálózati működését módszertani 

tudásmegosztó központokként valósítják meg. A projekt legfőbb eredménye az a pedagógiai 

innovációs tevékenység, amely öngerjesztő folyamatként működve biztosítéka az eredmények 

fennmaradásának. 

8.1.1. Innovatív folyamatba ágyazott képzések és felkészítések elemzése  

Az innovatív folyamatba ágyazott képzések mind tartalmukban mind módszertanukban jelentős 

hiányt pótoltak a tervezés időszakában, módszertanukban jelenleg is. A folyamatba ágyazott képzési 

módszertannal a résztvevők elégedettek voltak, segítette a gyakorlati ismeretek elsajátítását. 

Közvetlenül felhasználható tudást kaptak a résztvevők. Tartalmukat tekintve azon problémákra adtak 

választ, amelyekkel az intézmények a nevelés – oktatás folyamatában a mindennapokban is 

találkoznak. Az egész tantestületet bevonó képzések jelentős előrelépést jelenthetnek az 

intézmények fejlesztésében. Az interjúk során szinte mindegyik intézmény azt jelezte, hogy az egész 

tantestületet bevonó képzés nem csak a képzési célokat szolgálja, hanem a tantestület egységes 

pedagógiai kultúrájának megteremtését, a közösséggé formálódást is. Mindenképpen hatékony, ha 

egy - egy nevelési oktatási, szocializációs problémával teljes tantestületi szinten képzés keretében 

lehet foglalkozni. Ezt a típusú kínálatot fenn kell tartani és 

lehetőség szerint igényfelmérés alapján bővíteni szükséges. 

Igény mutatkozott más tartalmú képzésekre is és a 

fókuszcsoportos interjúk során a szakértők is tettek javaslatot 

a képzési kínálat bővítésére. Ilyen képzések lehetnek például 
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a kiégés elleni képzés, az x,y,z generáció oktatására, nevelésére vonatkozó módszertani ismeretek. 

Egyben megfogalmazódott, hogy a mentorok képzéseken való részvétele vagy a mentorok által 

tartható az egész tantestületet érintő képzések jelentősen növelhetik a mentorlás hatékonyságát. 

8.2.  Intézményfejlesztés modul 

 

A vizsgálatba bevont intézmények mindegyike egyetértett fenntartójával, valóban szükségesnek 

vélték a programba való bekapcsolódásukat, elfogadták a projekt indokoltságát. Örültek a 

lehetőségeknek akkor is, ha tudták, ezzel rövid távon mindenképpen munkát „nyernek”, de 

meglátták a projektben való lehetőségeket is. Elsősorban az intézmény pozícióján való javítás volt a 

célkitűzéseik középpontjában. Ahogy egy team tag fogalmazott: „Lelkesen álltunk a muszájhoz”. 

A szerteágazó modul számos lehetőséget biztosított számukra, ezt néhány esetben kissé túlzónak is 

tartották, hisz a mindennapi munkával párhuzamosan tanulták az újat, a mást, tartottak kapcsolatot 

mentorral, utazó szakemberekkel. Ezt erősítette még az is, hogy eleve olyan intézményekre esett a 

választás, akik kimaradtak a korábbi fejlesztő projektekből, így a munka kezdetén a testületek ez 

irányú idegenkedésével is meg kellett birkózni. Ez jobbára a vezetők és mentorok feladata volt.  

Az interjúk és kérdőívek során egyértelműen a vezetők voltak a projektben való feladatok 

végzésének motorjai, a legnagyobb külső segítséget a mentoroktól kapták.  

A projekt egyik legértékesebb eleme éppen a mentorok jó kiválasztása, valamint a mentori 

feladatokhoz adott központi segítség volt (szupervízió, dokumentum minták). Ez nem csupán az 

egységességet biztosította, de teret tudott engedni az intézményi sajátosságoknak is.  

Az intézmények erőforrásaikat maximálisan felhasználva vettek részt a feladatokban, amelyek 

áthatották az intézményi tevékenység egészét. Ez is a magyarázata annak, hogy lényegében 

minimális azon pedagógusok száma, akit ne érintett volna valamilyen formában a projekt. A 

pedagógusok munkáját utazó szakemberek is segítették, ők nem csupán a tanulók, de a pedagógusok 

„fejlesztését” is támogatták. Esetükben kiemelendő, hogy munkájuk egyelőre csupán „halat” 

jelentett az intézmények számára, a fenntarthatóság, vagyis a „háló” még megoldatlannak látszik. 

Erre utalnak a megkérdezett pedagógusok értékelései is.  

A projekt azon tevékenységekre biztosított forrást s résztvevők számára, amelyekre egyébként a 

legkevesebb jut: tanórán kívüli foglalkozásokra, szabadidős rendezvényekre. Ezekkel a területekkel 

voltak a megkérdezettek a legelégedettebbek.  

Kiemelt vonulata volt a modulnak a szülői kapcsolatrendszer javítása. Erre számos eredeti és jó 

kezdeményezés született, amelyet a projekt dokumentációk tartalmaznak. A javulás okainak 

vizsgálata további feladatokat jelenthet az intézményeknek, annak megítélésére ugyanis jelen 

vizsgálat nem tud vállalkozni, hogy mennyire vált tartóssá a szülők bevonódása.  
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Elgondolkodtató az utazó szakemberek szerepe. Egyrészt a projekt alatt rendkívül sok és megfelelő 

segítséget nyújtottak az intézményeknek, valóban támogatói voltak az ott folyó munkának. Másrészt 

a projekt megszűnésével a hiányuk erőteljesebben érződik. Erről már most be tudtak számolni a 

vezetők és a fejlesztő teamek tagjai.  

A vizsgálat során a legnegatívabb visszajelzések az eltúlzottnak tartott bürokratikus feladatokat, a 

nem megfelelő szakmai továbbképzéseket, valamint az eszközök hiányát érték. Ez utóbbiak 

nemhogy a projekt végére, de még e tanév elejére sem érkeztek meg hiánytalanul, illetve a kapott 

eszközök nagy részét nem tudják használni. Többségüket azért nem, mert nem azt kapták, amire a 

munkájukhoz valóban szükség lett volna.  

Mindezek ellenére minden érintett résztvevő elégedettségét fejezte ki a projekt egészével 

kapcsolatban. Az értékelt interjúk, kérdőívek alapján a modul legfőbb fenntartható értékét az 

alábbiakban látjuk:  

 elindult egy intézményfejlesztő folyamat, és ezzel együtt egy pedagógus szemléletváltás 

olyan intézményekben, amelyek eddig kimaradtak a különböző projektekből; 

 szakmai, tartalmi kapcsolat alakult ki az intézmények és az érintett tankerületek között, a 

tankerületek valódi szakmai segítői, és nem bürokratikus ellenőrei voltak a feladatoknak; 

 szakmai kitekintést és rálátást kaptak az intézmények a hasonló helyzetben lévő iskolákban 

futó programokra, olyanokra, amelyeket sikerrel adaptálhatnak a jövőben 

 külső szakmai kapcsolataik épültek ki a mentorokkal, szupervizorokkal, utazó 

szakemberekkel, a fejlesztésben résztvevő többi intézménnyel; 

 elindult a nevelőtestületen belül egy tervezett, irányított belső tudásmegosztás, amely 

garanciája lehet a projektben „tanultak” fenntarthatóságának; 

 pozitív elmozdulás történt a szülőkkel való kapcsolat kialakításában olyan térségekben is, 

ahol eddig inkább a motiválatlanságuk okozott problémákat; 

A projektnek voltak olyan értékei is, amelyek további fenntartásához biztosan segítségre lesz 

szüksége az intézményeknek:  

 tanórán kívüli foglalkozások kínálata, 

 színes szabadidős rendezvények; 

 tanári szemléletváltást tovább erősítő képzések; 

 a tanulói lemorzsolódást megakadályozó szakmai fejlesztések finanszírozása; 

 utazó szakemberek munkájának finanszírozása.
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8.3. Partnerség és hálózatosodás modul 

 
A modulprogram eredményességéről elmondható, hogy a kitűzött cél megvalósulása – több ezer 
pedagógus bevonása, majd közülük az elkötelezettek hálózatba szervezése, a hálózat megalapozása – 
megtörtént. A hálózati működés erejét (tudástranszfer, személyes és on-line közösségépítés, nem-
formális kompetenciafejlesztés stb.) használják a résztvevők.  
Tapasztalható, hogy mindez nem tartozik a szervezeti kultúra fősodrába, ugyanakkor látszik a 
pedagógusok egy részének nyitottsága és az igény a folytatásra. 
 
A program kiemelt hozadékai: 

 

 A KLIK infrastruktúrája jól tudja az intézményeket mozgósítani pályázati projektben való 

részvételre; 

 A KLIK olyan szempontból is hatékonyan mozgósított, hogy olyan köznevelési intézményeket 

tudtak mozgósítani, akik jelentős számú HH vagy HHH tanulót nevelnek. 

 Az intézmények helyi elfogadottsága nagy, a szakmai, szülői vagy civil szervezetek szinte 

feltétel nélkül elfogadják az intézményi felkéréseket. 

 Nagyon sok szereplős partnerségeket alakítottak ki a pályázat keretében, emiatt a partnerek 

szerepe általában nem kerül megemlítésre. Valószínűsíthető, hogy a túl sok szereplő miatt az 

együttműködések eseti tevékenységekben nyilvánulnak meg, mind az idő rövidsége, mind a 

sok szereplő miatt partneri együttműködés nem alakult ki. 

 Jelentős humánerőforrást mozgósított a pályázat mind a köznevelési intézményekben, mind 

a partnereik körében, ez a modul egyik legnagyobb eredményének tudható be. 

 A legtöbb helyen jelentősen megújította a projekt az iskolai programokat, az intézmény 

környezetét (szorosabb: pl. szülő, DÖK, szélesebb: önkormányzatok, civil szervezetek, 

támogató vállalkozók) sikeresen mozgósította. 

 A programok megvalósításának kedvező tapasztalatai erősítik azt a szándékot, hogy a 

továbbiakban hasonló formában fenntartsák őket. 

 A projekt megvalósítása során jelentős kisugárzó hatással lehet számolni (diákok motivációja, 

attitűdbeli pozitív változások. 

 Jelentős hatású volt a módszertani megújulás (közösségfejlesztés módszertanának 

megismerése). 

 Jelentős javulás érzékelhető a projekt hatására az egyes rétegek kommunikációjában. 

 Fejlesztendő terület a partnerség szorosabb együttműködési formái felé történő elmozdulás 

támogatása. 

 Fejlesztendő terület olyan releváns indikátorok megfogalmazása a modul területéhez, ami 

segít mérni a partnerség építés és a megvalósított 

programok célkitűzéseinek elérését. 
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9.  Javaslatok megfogalmazása 
Alapvető javaslatként megfogalmazható, amely a fókuszcsoportos megbeszélésekben is 

egyértelműen kiderült, hogy a három modul együttműködésének intézményi szinten is meg kell 

jelennie. Az intézmények innovatív kapacitásai ugyan végesek, de láthatóan van komplex fejlesztésre 

igény és elkötelezettség. Össze kell kapcsolni azokat az összetartozó fejlesztéseket, fejlesztési 

csomagokat előkészítve, amelyek megfelelően tudják erősíteni egymást és az intézmény kapacitásai 

is elegendőek hozzá. 

Intézmények szegmentálása 

Hogyan teljesít? 

Problémamentes Problémás 

Milyen körülmények 

között működik? 

Kedvezőbb A1 B 

Kedvezőtlenebb A2 C 

Az intézmények különböző helyzetekben különböző teljesítményeket mutatnak. Mind a különböző 

helyzetek, mind a különböző teljesítmény indikátorokkal az intézményi adatok alapján 

meghatározható. A fejlesztéspolitikának támogatnia kell mind a gyengén teljesítő intézményeket a 

lemaradásuk behozatalában, mind a jól teljesítő intézményeket a további fejlesztéseikben.  

Intézmények szegmentálása. Az IKER keretében megjelenő komplex helyzetelemzés adatai és 

indikátorai támogathatják a kiválasztást és egyben a nyomonkövetést is. Elemzői kapacitás szükséges. 

Javaslat egy lehetséges szegmentációs indikátor rendszerre: 

1.) Működési körülmények 

A tanulók részére hozzáférhető, internet-elérhetőséggel rendelkező munkaállomások száma 
a tanulókhoz viszonyítva  
A telephelyen működő szaktantermek száma (nyelvi labor, egyéb szaktanterem, 
számítógépterem, fejlesztő tanterem, tornaterem pozitív, a szükségterem negatív előjellel 
kerül összesítésre) 
A képesítés nélkül vagy szakvégzettség nélküliek aránya a pedagógusok létszámához 
viszonyítva 

2011. szeptember 1-je óta eltelt időszakban a telephelyről távozott pedagógusok aránya a 
pedagógusok létszámához viszonyítva 

A telephely tanulói összetétele az OKM index alapján 

2.) Eredményesség 

OKM-ben a minimum szint alatt teljesítők aránya 
szövegértés kompetenciaterületen  
OKM-ben a minimum szint alatt teljesítők aránya 
matematika kompetenciaterületen  
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8. osztály után tovább nem tanulók aránya az összes tanulólétszámhoz viszonyítva (általános 
iskolák esetében) 
évfolyamismétlők aránya  

 
Az intézmények szakmai állapotának felmérésekor egyaránt fontosak az aktuális teljesítményszintek 
és a tanulói teljesítmények többéves dinamikája.  
 

 
Az iskolafejlesztéshez kapcsolódó állami elvárásokat definiálni szükséges. EMMI szintű 

megrendelésre és elvárt teljesítményjavulás meghatározására van szükség.  

A köznevelési irányítás középszintje (KLIK tankerületi vezetői) proaktív és pozitív szerepet játszhatnak 

az iskolafejlesztés támogatásában.  

Szükséges kiválasztani és megbízni olyan szakembereket – kvázi tanácsadókat – a KLIK munkatársi 

állományában, akik fejlesztési feladatok felismerésével, a fejlesztésekbe bevonható intézményekkel 

és szakemberekkel együtt alakítják mind a fejlesztések támogató oldalát mind az igénybevevői oldalt. 

Az iskolafejlesztésekhez célzottan kapcsolódó szakmai szolgáltatásokhoz és szakszolgálatokhoz 

kapcsoltan vannak jelen a szűkös erőforrások. Ezt paradigmaváltással lehet bővíteni, nem külső 

szolgáltatások növelésével, hanem a pedagógusok alkalmassá tételével. 

Teljesítményindikátorok újragondolása rendszerszerűen, meghatározott időszakonként meg kell 

történjen és a szegmentáció szintjenek meghatározását kell 

szolgálnia. 

A fejlesztési ökoszisztéma másik oldala az intézményi 

képességek fejlesztése: Az ökoszisztéma létrehozása 

szükséges, de nem elégséges feltétele a sikeres 

intézményfejlesztési projekteknek, a fejlesztéseket 
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megvalósító, a rendelkezésre bocsátott eszközöket és erőforrásokat felhasználó intézmények 

képességeire is szükség van az eredményes beavatkozáshoz. 

E képességek kulcselemei a következők:  

– reális önértékelésre való képesség; 

– a szükséges változtatások (innováció és minőségfejlesztés) tervezésére való 

képesség; 

– változásmenedzsmentre, a szükséges változtatások gyakorlatba való átültetésére való 

képesség, ami magában foglalja a jó vezetést és a megfelelő procedurális 

intézményesültséget; 

– az intézményi humánerőforrás gazdálkodási képességek;  

– a rendelkezésre álló anyagi erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás képessége; 

– belső és külső együttműködési képesség. 

– A továbbképzéseknek a kulcselemekre is koncentrálni kell. 
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9.1.  Módszertani innováció modul 

 

A módszertani innováció modul komplex (horizontális és vertikális) fejlesztést valósított meg, mert az 

iskola egészét átfogóan érintette. Ezek a pedagógiai tevékenységet finomító, csiszoló innovatív 

lépések jobbá, hatékonyabbá tették az iskolai munka egy-egy szegmentjét, s a kivitelezés 

hatékonysága miatt az eredmény az intézmény egészének munkájában és megítélésében is 

megmutatkozott. A mentoráló intézményeknél igényként fogalmazódott meg a hálózati munka 

fejlesztése, intézményközi munkaközösségek létrehozása, a folyamatos szakmai kapcsolattartás, 

illetve évenkénti bevállásvizsgálatok elemzésének eredményeként az intézményi szintű 

visszacsatolás. Az adaptáló intézményekben az eredmény mérése (hatékonyság növekedés, tanulói 

eredményesség növekedése) a 2015/16-os tanév végén indítható, hiszen ez lesz az első éve az átvett 

programok kipróbálásának. Fontos lenne ebben az időszakban még a mentoráló intézményekkel való, 

minimum havi egyszeri tapasztalatcsere. Érdemes lenne az adaptáló kollégáknak a bevezetés 

tapasztalatairól belső képzéseken számot adni és az eredményeket beépíteni az intézmény 

munkájába. Rendszeres nyomon követéssel, ellenőrzéssel, értékeléssel, motiválással és szükség 

szerinti módosításokkal támogatni szükséges vezetői szinten is a fenntarthatóságot. Szükséges mind a 

mentoráló, mind az adaptáló intézmény esetében az innovációban résztvevő pedagógusok 

elismerése. Ez lehet anyagi elismerés vagy órakedvezmény, de területi szintű erkölcsi elismerésre is 

szükség van.  

Mind az adaptáló mind a mentoráló intézmények esetében szükséges lenne az anyagi erőforrások 

biztosítása személyi, tárgyi feltételek megteremtésével.  

A mentorálás és adaptálás jó gyakorlatait, eredményeit gyűjteni szükséges és a már rendelkezésre 

álló dokumentációval együtt egy jól kereshető felületen biztosítani kell az elérését.  

A mentorálással kapcsolatos igényeket folyamatosan mérni kell és a fejlesztéseket koordinálni. 

Tankerületi – járási vagy megyei - szinten ki kell alakítani a gyengén teljesítő intézmények fejlesztési 

koncepcióját és eljárásrendjét, valamint meg kell teremteni a szükséges feltételeket. Az intézményi 

önértékeléseket fel kell használni a helyzetelemzésben és a fejlesztési tervek kidolgozásában. 

Erőforrás biztosítása az egymástól tanulás eseményeire, egymáshoz utazásra, a tantestületek közös 

munkájára. Megfontolandó, hogy érdemes-e az áttanítások rendszerét – mint a mentorálás egy külön 

formáját – kialakítani. 

Meg kell vizsgálni, hogy az oktatás területén milyen fejlesztések álltak rendelkezésre az elmúlt 10 – 

15 évben és ezek felhasználható elemeivel fel kell építeni egy tudásbázist az intézmények számára, 

ahol be lehet jelentkezni egy-egy témára, ügyre mentoráló intézménynek és igénybe lehet venni a 

szolgáltatást adaptáló intézményként.  
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9.1.1. Innovatív folyamatba ágyazott képzések és felkészítések 

 

A kutatás során a célcsoporttal folytatott véleménynyilvánítás alkalmával a fenntarthatóságra 

vonatkozóan a következő javaslatok fogalmazhatóak meg: 

 A pedagógus továbbképzések tekintetében az on-line továbbképzések preferálása az utazási 

költség és a munkából való távolmaradás problematikája miatt. Ugyanakkor a pedagógus 

kollégák a kontaktórás képzéseket preferálják. Ezért a folyamatba ágyazott képzési típus 

megfelelő lehet hosszútávon is, hiszen ez egyrészt időtakarékos és mégis közvetlen gyakorlati 

ismeretek tudnak szerezni a pedagógus kollégák.. 

 Rendszeres tantestületi képzések egyes problémák egységes kezelésére, feldolgozására, az 

innovációk bevezetésére. Egyes nevelési, oktatási, módszertani problémák kezelésére 

mindenképpen hatékony ha az egész tantestület vehet részt a problémák kezelésére irányuló 

képzésen. 

 Az utazó szakemberek számának növelése és helyi szintű felkésztések és konzultációk 

biztosítása a pedagógus kollégák számára is. Az utazó szakemberek ne csak a tanulókkal 

foglalkozzanak, hanem a tantestület tagjait is készítsék fel az egyre nagyobb számú érintett 

tanuló kezelésre. Meg kell teremteni annak feltételeit, hogy rövid - néhány órás tematikai 

egységekre felosztott - felkészítéseket tarthassanak az utazó pedagógusok a tantestületeknek 

a gyógypedagógia, pszichológia és a mentalhigiénia témakörében. 

 A pedagógusok továbbképzése mellett másoddiploma szerzésének támogatása, kiemelten a 

gyógypedagógus, pszichológus, mentálhigiénes szakemberek tekintetében a rendelkezésre 

álló szakemberek számának növelése érdekében. 

 A tanítók mellett a felső tagozat, illetve középiskolai tanárainak érzékenyítése a tanulói 

sokszínűség elfogadására, új módszertan megismerésére. 

 Egyre nagyobb gondot jelent az új generációk oktatásában az új módszertanok megtalálása, a 

közös nyelv kialakítása. A kollégák felkészítése az x, y, z, generációk oktatására. 

 Kiégés elleni tréningeket a nehéz körülmények között dolgozó kollégák számára továbbra is 

elérhetővé kell tenni, ami a folyamatos fejlesztéseket is jelentősen támogatná. 

 Vezetők képzése innováció és tudásmenedzsmentre, a vezető mint szakmai vezetői feladatok 

ellátására, annak érdekében, hogy mind a mentoráló, mind az adaptáló szerepben levő 

intézményeknél képesek legyenek szakmai fejlesztéseket menedzselni. 
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9.2.  Intézményfejlesztés modul 

 
A vélemények alapján az alábbi javaslatok fogalmazhatók meg annak érdekében, hogy a modulban 
keletkezett értékek hasznosulása a továbbiakban szélesebb körben legyen megvalósítható:  

 A résztvevő intézmények számára tapasztalatcsere és tudásmegosztó rendezvények 

szervezése. Ennek eredményességét garantálhatja, hogy hasonló helyzetű, hasonló 

problémákkal együtt élő intézmények vettek részt a projektben. 

 A projektben részt nem vett intézmények számára az eredményeket bemutató fórumok, 

rendezvények szervezése, amelyeken a modulterületeken született jó gyakorlataikat is 

bemutatják. Ez tovább erősítheti az elköteleződést a modulban részt vett intézmények 

pedagógusaiban, valamint jó disszeminációs lehetőséget is jelent.  

 A mentorok körének, mint szakmai támogatóknak az „egyben” tartása javasolt, 

véleményüket, tapasztalataikat begyűjtve hasznos benchmarking tevékenységet 

eredményezhet.  

 A keletkezett jó gyakorlatok számára internetes felület létrehozása és a hozzáférhetőség 

széleskörű biztosítása. 

 A fejlesztésben részt vevő intézmények pedagógusai számára folytatni szükséges a 

megkezdett pedagógus továbbképzéseket, tájékoztatókat; 

 Személyi feltételek tekintetében hangsúlyos igény mutatkozik gyógypedagógusra, 

mentálhigiénés szakemberre, valamint iskolapszichológusra. 

 A szülők bevonásának tovább figyelemmel kísérése az intézmények által, illetve alkalmi 

források biztosítása szülői rendezvényekhez. 

 Az intézményfejlesztésben részesedettek multiplikátori tevékenységének kialakítása. 

 Az intézmények kiválasztási eljárásrendjének fejlesztése 

 

9.3. Partnerség és hálózatosodás modul 

 A partnerség tekintetében a jó gyakorlatok standardizálása alapvető igényként jelent meg. A 

partnerség további működtetéséhez elengedhetetlenül fontos a hálózati működés preferálása. Az 

ismeretszerzés forrása a modulban a hálózati működés elvén zajlott. Ezért a jövőben népszerűsíteni 

szükséges a hálózati együttműködést és meg kell teremteni hozzá a forrást.  

A partnerségi együttműködés során a pedagógusok jelentős százalékának nem volt megfelelő az 

intézmény vezetőjével folytatott kapcsolat. A jövőben olyan programok működtetésének előtérbe 

helyezése szükséges, amelyek a pedagógus és intézményvezető kapcsolati minőségét és mennyisét 

javítják. 

Az iskola és külső szervezetek hosszú távú 

együttműködésének fenntarthatósága végett mindenképpen 

indokolttá válik a felek motiváltságának fenntartása. Hogy ez 

mivel lehetséges? Talán újabb pályázati forrás bevonása 

jelentheti a megoldást. 
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Kiemelt javaslatok 

 Koordináció - A hálózatépítés megalapozása után a megerősítés éve következhetne. Ehhez a 

közösségfejlesztés törvényszerűségei alapján is országos, megyei szintre bontott koordináció 

szükséges. 

 

 Stratégiába szervezés - a hierarchikus szervezeti kultúra megkívánja, hogy írásban és 

szemléletben is a felsővezetés, illetve a megyei stratégia része legyen a közösségépítésre 

alapozott hálózatépítés a partnerség pedagógusok között. 

 

 Az oktatásvezetés más szerveivel (OH - POK) állandó kapcsolat és a partnerségi szemlélet 

megismertetése szükséges. 

 

 Országos és megyei szinten stratégiai civil és más külső partnerek kijelölése, az ő bekötésük 

járásokba, megyékbe rendszerszerűvé tehetné a működést. 

 

 A fejlesztéseknél kiemelt figyelmet kell fordítani azon települési önkormányzatok felé, ahol 

magas a hátrányos helyzetű tanulók száma. A tapasztalatok alapján erős igényeket elégített 

ki az iskolarendszer felől érkező partnerségi szemlélet. 

 

 Forrásteremtés: a hálózati működéshez a tanárok tapasztalatcseréjét segítő utazási 

költségek, terem biztosítása, illetve külső szakemberek tanácsadói, facilitáló és képzői 

munkája jelentik a költségoldalt. 

 

 Bizalom - A közösségfejlesztés alapja az emberi ötlet és az önszerveződő közösségek erejére 

való támaszkodás. A pedagógusok között minta értékű lehet mindez, ha megkapja a vezetői 

bizalmat a folyamat. 

 

 A partnerség további működtetéséhez elengedhetetlenül fontos a hálózati működés 

preferálása. Az ismeretszerzés forrása a modulban a hálózati működés elvén zajlott.  

 A jövőben népszerűsíteni szükséges a hálózati együttműködést és meg kell teremteni hozzá a 

forrást.  

 Hálózati központ kialakítása (tankerület), szervezés, 

fejlesztések. Forrás biztosítása a hálózat 

működéséhez 
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 Az iskola és külső szervezetek hosszú távú együttműködésének fenntarthatósága végett 

mindenképpen indokolttá válik a felek motiváltságának fenntartása.  

o Pályázati források teremtésével 

Szabadidő szervezői ismeretek és kapacitások biztosításával az intézmények számára. A 
program értékelése kapcsán végzett kutatás során összességében megállapítható, 
mindenképpen javasolt a fejlesztésben részesült intézmények további segítése, azoknak a 
lehetőségeknek az erősítése, amelyek által megerősödhet egy belső, „önjáró” működés. 
Mindez abból a célból, hogy a megkezdett fejlesztések, pozitív törekvések 
visszafordíthatatlanná válhassanak. Erre egyelőre megítélésünk szerint, - a kapott adatok, 
interjúk elemzése alapján - az érintett intézmények saját erőből még nem képesek.  



 

 

 

 

„Köznevelés az iskolában” projekt 

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 

 

cím: 1051 Budapest, Nádor u. 32. 

telefon: +36 1 795 1170 

fax: +36 1 795 0744 

e-mail: fejlesztes@klik.gov.hu  

honlap: klik.gov.hu 

133 

10. Ábrajegyzék 
 

1. ábra ....................................................................................................................................... 15 
2. ábra ....................................................................................................................................... 19 
3. ábra ....................................................................................................................................... 36 
4. ábra ....................................................................................................................................... 36 
5. ábra ....................................................................................................................................... 37 

6. ábra ....................................................................................................................................... 37 
7. ábra ....................................................................................................................................... 38 

8. ábra ....................................................................................................................................... 38 
9. ábra ....................................................................................................................................... 41 
10. ábra .................................................................................................................................... 42 
11. ábra .................................................................................................................................... 42 

12. ábra .................................................................................................................................... 43 
13. ábra .................................................................................................................................... 43 

14. ábra .................................................................................................................................... 44 
15. ábra .................................................................................................................................... 45 
16. ábra .................................................................................................................................... 45 

17. ábra .................................................................................................................................... 46 
18. ábra .................................................................................................................................... 47 

19. ábra .................................................................................................................................... 48 
20. ábra .................................................................................................................................... 49 

21. ábra .................................................................................................................................... 50 
22. ábra ..................................................................................................................................... 51 

23. ábra ..................................................................................................................................... 52 

24. ábra ..................................................................................................................................... 53 
25. ábra ..................................................................................................................................... 54 

26. ábra ..................................................................................................................................... 55 
27. ábra– A képzések, amelyeken a válaszadók részt vettek, és a résztvevők létszáma .......... 71 
28. ábra - A képzések milyen mértékben szolgálták az alábbi kompetenciák fejlődését (1-5-ig 

skála, 5-ös maximummal) ........................................................................................................ 72 
29. ábra - A képzés befejezését követően a megszerzett kompetenciák alkalmazása .............. 72 
30. ábra- A képzésen/felkészítésen megszerezhető kompetenciák alkalmazhatósága a 

pedagógiai alaptevékenységekben (%) .................................................................................... 73 
31. ábra A fejlesztő csoportokban dolgozók száma országosan .............................................. 74 

32. ábra A résztvevők megoszlása tankerületenként, megyénként, régiónként ....................... 75 

33. ábra Az utazó szakemberek megoszlása ............................................................................ 76 

  



 

 

 

 

„Köznevelés az iskolában” projekt 

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 

 

cím: 1051 Budapest, Nádor u. 32. 

telefon: +36 1 795 1170 

fax: +36 1 795 0744 

e-mail: fejlesztes@klik.gov.hu  

honlap: klik.gov.hu 

134 

 

34. ábra A projektben való részvétel indokai ........................................................................... 80 

35. ábra A résztvevők jellemző elvárásai ................................................................................. 81 
36. ábra A legjellemzőbb meglévő intézményi erőforrások..................................................... 82 
37. ábra A leggyakoribb hiányzó erőforrások .......................................................................... 82 
38. ábra A projekthez rendelkezésre álló partneri kapcsolatok ................................................ 83 
39. ábra A fejlesztési tervekben megjelenő feladatok .............................................................. 84 

40. ábra A fókuszcsoportos interjúk megoszlása régiónként ................................................... 86 
41. ábra Az interjún résztvevők megoszlása ............................................................................ 86 
42. ábra A résztvevők szándékai és indokai ............................................................................. 87 
43. ábra A legjellemzőbb projektcélok .................................................................................... 88 

44. ábra A rendelkezésre álló erőforrások ................................................................................ 89 
45. ábra A megvalósult tevékenység arányai ........................................................................... 90 
46. ábra A bevont partnerek száma .......................................................................................... 91 

47. ábra A fenntarthatóság garanciái (említések %-a) ............................................................. 92 
48. ábra A vizsgálatba bevont szakemberek foglalkozás szerinti megoszlása ......................... 94 
49. ábra A szakemberek időráfordítása (heti munkaidő) ......................................................... 94 
 50. ábra Az utazó szakemberek intézményen belüli együttműködésének értékelése ............. 95 

51. ábra A fenntarthatóság és az eredményesség megítélése ................................................... 96 
52. ábra A szakemberek munkavégzésének körülményei ........................................................ 97 

53. ábra Felkészítésük megítélése ............................................................................................ 98 
54. ábra A tisztségekkel rendelkező válaszadók száma régiónként ......................................... 99 
55. ábra A feladatokba való bevonás mértéke .......................................................................... 99 

56. ábra ................................................................................................................................... 100 
57. ábra A célok és a szakmai feladatok ismerete .................................................................. 100 

58. ábra Az utazó szakemberekkel kapcsolatos vélekedéseik ................................................ 101 
59. ábra Módszertani segítség megítélése .............................................................................. 102 

60. ábra Eszközellátottság megítélése .................................................................................... 103 
61. ábra ................................................................................................................................... 103 
62. ábra a szülők bevonásának megítélése ............................................................................. 104 

63. ábra A kapott módszertani segítség megítélése ................................................................ 104 
64. ábra ................................................................................................................................... 114 

65. ábra ................................................................................................................................... 115 
66. ábra ................................................................................................................................... 115 
67. ábra - A mintába választott bevont partnerek megoszlása ............................................... 120 

 


