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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
Az Expanzió Kft. köszönetét fejezi ki az NFÜ-nek, hogy lehetővé tette ennek a nagy kihívást jelentő,
módszertanilag inspiráló munkának az elvégzését, és munkatársai a szervezési feladatok segítésével
tevékenyen részt vettek az értékelésben. Köszönetet mondunk az Educatio Kht. munkatársainak, és
kapcsolattartójának, akik a kérdőívek digitalizálását megoldva az egyik legfontosabb, és legérdekesebb
eredményeket hozó empirikus adatfelvételt tették lehetővé. Hálásak vagyunk a suliNova Kht., illetve
az OKI munkatársainak, akikhez nagy biztonsággal fordulhattunk tanácsért, amikor valamilyen
információ fellelhetőségéről kívántunk tájékozódni.
Köszönet illet minden olyan érintettet, aki az értékelés eredményes lefolytatását segítette
tapasztalatainak ismertetésével, így a program kidolgozásában résztvevő szakembereket, a program
lebonyolításában résztvevő vezetőket, a kompetencia-csomagok kidolgozását vezető szakértőket,
illetve minden olyan intézményvezetőt, aki nyitott volt arra, hogy megossza az Expanzió Kft.
munkatársaival a HEFOP 3.1 programmal kapcsolatos tapasztalatát a felvett mélyinterjú során, vagy
az elektronikus formájú kérdőív kitöltésével.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Az értékelés célja
Az Expanzió Humán Tanácsadó 2007 szeptemberében kötött szerződést a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökséggel egy olyan haladásvizsgálat elvégzéséről, amelynek célja a HEFOP 3.1. intézkedés
folytathatóságának és fenntarthatóságának vizsgálata volt.
Az Intézkedés rövid bemutatása
A HEFOP 3.1. intézkedés célja, hogy - a Közoktatás-fejlesztési Stratégiával összhangban elősegítse a közoktatás tartalmának és módszereinek megújítását, megteremtse a kompetenciaalapú oktatásra való átállás alapjait.
Az Intézkedés hátterében az áll, hogy a közelmúlt nemzetközi és hazai felméréseinek eredményei
(köztük a PISA 2000 és PISA 2003) azt mutatják, hogy oktatási rendszerünk a hozzánk hasonló
fejlettségű országok tanulóihoz viszonyítva gyengébb képességekkel rendelkező tanulókat bocsát
ki. Az egész életen át tartó tanulás alapjait jelentő, emellett a munkaerő-piacra való belépést és az
ott való részvételt is megkönnyítő alapvető készségek (olvasás, írás, számolás), a szociális,
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életviteli és környezeti, valamint az életpálya-építési, idegen nyelvi és IKT készségek tekintetében
magyar tanulók jelentős elmaradása figyelhető meg.
Az Intézkedés egy több elemből álló, összetett központi programot tartalmazó I. komponensre,
valamint egy pályázati rendszerben megvalósított projekteket tartalmazó 2. komponensre
osztható fel.
Az I. komponens keretében (központi program) megvalósítandó feladatokat egy országos
hatáskörrel rendelkező intézmény, a Sulinova Közhasznú Társaság és konzorciumi partnerei, az
Országos Közoktatási Intézet és az Educatio Társadalmi és Szolgáltató Kht. végzik. A központi
program fejlesztései tehát elsősorban azoknak a közoktatási intézményeknek (óvodáknak, általános
és középiskoláknak) szólnak, amelyek vállalkoznak arra, hogy - a központi programot támogató
pályázatok keretében - befogadják, adaptálják és elterjesszék a kompetencia-alapú nevelés, oktatás
és képzés új tartalmait, módszereit és eszközeit.
A 2. komponens tevékenységei pályázati úton valósulnak meg, a TIOK-ok és az új módszert
bevezető intézmények jövőbeni szakmai együttműködésére építve.
1. ábra: a HEFOP 3.1 intézkedés, és az alintézkedések;

Az alintézkedések egy szoros logikai rendben szerveződnek egymáshoz. Az alábbi ábra szemlélteti az
Intézkedés logikai szerkezetét, amely az értékelés főbb területeit és hangsúlyait is kijelölte.
Értékelésünkben a kompetencia-alapú oktatás fejlesztéséhez szükséges legfontosabb tevékenységekre
összpontosítottunk: (a) a hagyományos és digitális oktatási tartalmak fejlesztésére, (b) a kifejlesztett
oktatási tartalmakat tesztelő térségi iskola- és óvodafejlesztő központok (TIOK) hálózatainak
létrehozására, (c) a tesztelt és részben korrigált oktatási tartalmakat bevezető közoktatási intézmények
hálózatainak munkájára, (d) valamint a tesztelést és bevezetést támogató képzésekre és más szakmai
szolgáltatásokra és fejlesztésekre. Az Intézkedés logikai szerkezetéhez szorosan nem kötődő
tevékenységek elemzésére nem tér ki a jelentés.
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2. ábra: a HEFOP 3.1. intézkedés logikai szerkezete

A program logikai szerkezete
TÁMOGATÓ KÖRNYEZET
vezetőképzés, közoktatási szakértőképzés, a központi irányítási rendszer fejlesztése
(Educatio Kht.), kutatási programok (OKI)- a mérés-értékelési rendszer fejlesztése,
minőségbiztosítás, 3.1.4. intézkedések

BEVEZETŐ
3.1.1. FEJLESZTÉS

3.1.2. TESZTELÉS

3.1.3. BEVEZETÉS 3.1.4. TERJESZTÉS
INTÉZMÉNYEK

Az értékeléskor alkalmazott módszerek
Az értékelés a HEFOP 3.1. közoktatás-fejlesztési intézkedés legfontosabb dimenziói mentén
megfogalmazott hipotézisekre épül, amely minden érintett szervezet bevonásával megvitatásra került
2007 szeptemberében. Az Expanzió Kft. az alábbi legfontosabb mérőeszközöket használta fel az
értékelés elvégzésére.
1. táblázat: a használt mérőeszközök összegzése
Mérőeszköz

Feladat

Kérdőívek

108 TIOK-intézmény, 361 bevezető intézmény (100%-os
minta)

Mélyinterjúk-kidolgozók

2 fő: Halász Gábor, Kovács István Vilmos,

Mélyinterjúk-menedzsment

6 fő: Lukács Judit, Polinszky Márta, Pála Károly, Puskás
Aurél, Könczöl Tamás, Orosz Lajos

Mélyinterjúk-TIOK intézmények

6 fő: intézmények kompetens dolgozói-véletlen minta
alapján
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Mérőeszköz

Feladat

Mélyinterjúk- Bevezető intézmények

6 fő: intézmények kompetens dolgozói-véletlen minta
alapján

Fókuszcsoportos interjú-szakértők

7 fő meghívott: a kompetencia-csomagok kidolgozását
vezető szakértők

Fókuszcsoportos interjúk-tanulók

2 db, Miskolcon, illetve Szegeden

Fókuszcsoportos interjú- TIOK vezetők

12 fő meghívott

Fókuszcsoportos
intézmények

12 fő meghívott-véletlen minta alapján

interjú-

Bevezető

Ezek mellett az empirikus mérőeszközök mellett természetesen a hipotézisek igazságtartalmának
vizsgálatában

releváns

dokumentumokat

is

elemeztük,

elsősorban

a

szükséges

szerződésmódosításokat emelve ki a halmazból, amelyek a legfontosabb információforrásnak
tekinthetők a program tervezésének, illetve a keretek esetlegesen szükséges megváltoztatásának
szempontjából.

Az értékelés eredményei: a következtetések
Az értékelés az Ajánlatkérő által megfogalmazott fő értékelési kérdések alapján megfogalmazott
hipotézisekre a következő megállapításokat fogalmazta meg:

1. főhipotézis: az Intézkedés keretében elvégzett tevékenységek alintézkedések indokoltsága
levezethető a tényleges szükségletekből
Az 1. főhipotézisre adott összegző megállapítás: Az Intézkedés keretében elvégzett tevékenységek
(alintézkedések) indokoltsága levezethető a tényleges szükségletekből. Ezek tervezése azonban
társadalmi bevonás nélkül, maximális szakmai és menedzsment kockázatokat felhalmozva történt
meg.
2. főhipotézis: a tervezett formában, tartalommal és időben valósulnak meg az
Intézkedésben foglalt tevékenységek
A 2. főhipotézisre adott összegző megállapítás: Az Intézkedésben foglalt tevékenységek a stratégiai
fontosságú mérés-értékelési komponens elhagyását leszámítva tervezett formában, tartalommal
valósultak meg. A kezdetektől meglévő időhiány következtében folyamatos volt a feladatok
átütemezése.
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3. főhipotézis: az alintézkedések és várható eredményeik koherensen illeszkednek a
megfogalmazott célokhoz
A 3. főhipotézissel kapcsolatos összegző megállapítás: Az alintézkedések és várható eredményeik
három, nem kellően kibontott kulcsfogalommal kapcsolódnak a megfogalmazott célokhoz. Ezek a
„kompetencia”, a „digitális tanulás” és az „intézményfejlesztés”. Az alintézkedéseknek a fejlesztési
célokhoz való laza kapcsolódása nyomán a megvalósítás igen sokszínű, leginkább egy pedagógiaimódszertani innovációs fejlesztésként értelmezhető.
4. főhipotézis: az elvárható legjobb minőségben valósulnak meg a fejlesztések eredményei
A 4. főhipotézisre adott összegző megállapítás: A fejlesztések eredményei – beválás-vizsgálat
hiányában – még nem minősíthetők a bevezetési szakasz visszajelzései alapján. A szakmai irányítás
véleménye szerint a fejlesztés egyes elemei az elvárható legjobb minőségben valósultak meg, míg más
elemek erőteljes korrekcióra szorulnak.
5. főhipotézis: az oktatásigazgatási intézményrendszer a szükséges és elvárható mértékben
segíti az Intézkedés megvalósítását, annak lebonyolítását
Az 5. főhipotézisre adott összegző megállapítás: 2007 végéig az oktatásigazgatási intézményrendszer a
szükségesnél és elvárhatónál jóval kisebb mértékben segítette az Intézkedés megvalósítását. Jelenleg
nem beszélhetünk az Intézkedés körüli támogató közoktatási környezetről.
6. főhipotézis: elégséges forrás állt rendelkezésre a szükséges időben a kitűzött célok
eléréséhez szükséges fejlesztések megvalósítására
A 6. főhipotézisre adott összegző megállapítás: Elégséges forrás állt rendelkezésre a kitűzött célok
eléréséhez szükséges fejlesztések megvalósítására. Egyes fejlesztési feladatok elmaradása nem
forráshiánnyal, hanem váratlan feladat-átcsoportosításokkal függött össze. A szükséges források
komoly késéssel történő rendelkezésre állása volt az Intézkedés végrehajtásának egyik legkritikusabb
eleme.

7. főhipotézis: az Intézkedés pénzügyi értelemben hatékonyan valósult meg
A 7. főhipotézisre adott összegző megállapítás: A pénzügyi hatékonyság egy uniós fejlesztési projekt
esetében a rendelkezésre álló források pontos, időarányos és a megjelölt tevékenységekhez kötődő
elköltését jelenti. A HEFOP 3.1. intézkedés pénzügyi hatékonysága nehezen mérhető – a szükséges
benchmarkok kidolgozatlansága miatt. Bizonyos, hogy a belső fejlesztés, azaz a versenyeztetés
kellőnél kisebb használata nem növelte a pénzügyi hatékonyságot. A szolgáltatások díjazására
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kidolgozott belső útmutatók a hazai közszférában lebonyolított nagy innovációs programokéval
mutatnak hasonlóságot.
8. főhipotézis: biztosítottak hosszútávon a fejlesztések eredményeinek fenntartásához
szükséges pénzügyi eszközök, feltételek
A 8. főhipotézisre adott összegző megállapítás: az értékelő jelentés elkészítésének idején (2007
decembere) a fejlesztések eredményeinek fenntartásához szükséges pénzügyi eszközök, feltételek nem
voltak biztosítottak. A pénzügyi eszközök és feltételek biztosítása az OKM aktív bevonódását
feltételezi.
9. főhipotézis: az Intézkedés megvalósításában és/vagy eredményei által érintett szereplők
(TI0K-ok, 3.1.3. és 3.1.4. alintézkedések pályázatán nyertes közoktatási intézmények, nem
pályázó közoktatási intézmények, az új programcsomagokat tanító pedagógusok, az új
programcsomagokat tanuló diákok és szüleik, stb.) körében ismertek és elfogadottak az
Intézkedés céljai és megvalósult eredményei.
A 9. főhipotézisre adott összefoglaló megállapítás: az Intézkedés megvalósításában és/vagy
eredményei által érintett szereplők (TI0K-ok, 3.1.3. és 3.1.4. alintézkedések pályázatán nyertes
közoktatási intézmények, az új programcsomagokat tanító pedagógusok, az új programcsomagokat
tanuló diákok és szüleik, stb.) körében elvi-szakmai szinten ismertek és elfogadottak az Intézkedés
elvi céljai és megvalósult eredményei. A résztvevők az Intézkedést egy pedagógiai módszereket
megújító és a pedagógusokat fejlesztő kezdeményezésnek látják. Az Intézkedés céljainak és
eredményeinek elfogadottsága a teljesítményelv, a verseny és a tárgyi tudás megjelenésével
párhuzamosan csökken: legmagasabb az óvodában, az általános iskola alsó tagozatán és a speciális
szakiskolában, legalacsonyabb a továbbtanulásra felkészítő gimnáziumban. Az Intézkedés számos
olyan problémát vetett fel a konkrét tanórai munkában, melyet csak az oktatáspolitika segítségével
lehetne kezelni (kerettantervek, tankönyvhasználat, érettségi követelmények). Mivel ez 2007
decemberéig nem történt meg, az Intézkedés – elvi-szakmai elfogadottsága mellett is – „lóg a
levegőben”, azaz kísérleti státuszban van jelen a bevont intézményekben.
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Az értékelés eredményei: az ajánlások
Az értékelési hipotézisek validálását követően az értékelők feladata a HEFOP 3.1. intézkedés
fenntarthatóságával és folytathatóságával kapcsolatos ajánlások megfogalmazása volt. A
folytatással kapcsolatban az értékelők a következő ajánlásokat fogalmazták meg:
•

A PISA-vizsgálatokra adott hazai oktatásfejlesztési válaszok egy lehetséges iránya a
kompetencia-alapú oktatás fejlesztése, azaz a tartalmi megújulás. Javasolható, hogy a
következő években folytatódjon a HEFOP 3.1. intézkedés során elkezdett
tartalomfejlesztés, az alábbi három komoly korrekcióval.

•

Erőteljesen szűkítendő a kifejlesztett tartalmakat tesztelő és bevezető intézmények
köre. Az Intézkedés folytatásának valódi fejlesztéssé kell válnia, elhagyva az országos
kiterjesztés célját.

•

A tartalomfejlesztésnek (mind a hagyományos, mind pedig a digitális téren) a
közoktatás valós viszonyaihoz kapcsolódó megalapozása szükséges a megfelelő
beágyazottság elérése céljából. Tisztázandó a kifejlesztett tartalmak és ajánlott
tanítási-tanulási módszerek viszonya a jelenlegi intézményi, jogi, finanszírozási,
elszámoltatási, értékelési és tanulásszervezési eljárásokhoz. Az Intézkedésnek ebben
az értelemben is valódi fejlesztéssé kell válnia, elhagyva a totális oktatási reform
célját.

•

Erősítendő és minél szélesebb közoktatási intézménycsoportnak felkínálandók
viszont a HEFOP 3.1.4. alintézkedésben támogatott pedagógiai szolgáltatások,
különösen a képzések és intézményi tanácsadások (mentorálás).

•

A fenti következtetések gyakorlatba való átültetése olyan támogató oktatáspolitikai
környezet létrehozását igényli, amely jelen pillanatban nem létezik. Az OKM-nek az
európai

forrásoktól

független

oktatáspolitikai

eszköztárával

(jogszabályok,

finanszírozás, stratégia-alkotás, értékelés, kommunikáció) a HEFOP 3.1. intézkedés
birtokosává kell válnia.
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Az Intézkedés értékelése során megfogalmazott tágabb ajánlások sorát az alábbi táblázatok
tartalmazzák:

1. Tervezés
Megállapítás A célkitűzés után nem folyt klasszikus tervezés, hanem azonnal egy részletes
programírás kezdődött – az időnyomásra való tekintettel. Ekkor a programírók
a lehető legszélesebbre nyitották a szakértői kommunikációt, de a kulcsszereplők
bevonása (tankönyvpiaci szereplők, intézményfenntartó önkormányzatok) nem
történt meg. Az egyik tervező szavaival „a tervezésnek nem volt
módszertana, napirendje, jegyzőkönyve, határozatai, apparátusa, nyilvános
dokumentumai”, így a bevonás sem működhetett.
 Az IH az NFT1-es gyakorlatnál erősebb kontrollszerepet gyakoroljon az
Ajánlás
ágazati tervezés felett (megvalósult).
 Az elfogadás előtt álló akciótervekbe kerüljön be a társadalmi-szakmai
kommunikáció kötelezettsége és a társadalmi felügyelet (board)
létrehozásának kötelezettsége.
 Az akciótervek második hullámának tervezésére az IH dolgoztasson ki
módszertant a társadalmi bevonással zajló tervezésre. A rendszerszintű
reformokat megcélzó intézkedések esetében ez a tervezési mód legyen
kötelező.

Megállapítás A suliNova fejlesztései idején a kompetencia-fogalom nem volt kellő mélységben
kidolgozva. Nemzetközi tudás volt a fejlesztő szakértők fejében, de tudatos
nemzetközi együttműködést nem építettek, fejlesztéspolitikai alternatívákká ez
sohasem formálódott. Kezdettől önálló és eredeti fejlesztés volt a cél.
 Az IH az akciótervek most zajló tervezésekor követeljen meg egy –
Ajánlás
legalább formális – nemzetközi tudáscserét a tervezési
dokumentumokban.
 Az akciótervek második hullámánál az IH építse be a „saját fejlesztés vs.
külföldi kész minták adaptációja” alternatíváját.

2. Programmenedzsment
Megállapítás Az OKI egy viszonylag kisméretű forrással korábbi munkák kiterjesztését végezte
el, hagyományos szervezeti formában. Az Educatio Kht. közbeszerzéses modellje
és belső minőségbiztosítási rendszere megfelelően működött. Igazi
menedzsment-kockázat a suliNovánál jelentkezett, ahol – részben a
Pénzügyminisztérium nyomására - nem jött létre a közigazgatási és
szakmai szolgáltatási feladatoktól elkülönülő menedzsment-szervezet. Ez
EXPANZIÓ HUMÁN TANÁCSADÓ
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Megállapítás a modell viszonylag hamar működésképtelenné vált, és csak sokszori
átszervezések és hősies erőfeszítések nyomán állt be a szervezeti működés egy
elfogadható színvonalú rendje. A menedzsment-folyamatok csak korlátozottan
voltak szabályozottak, és az irányítás konszolidációjához az informális
együttműködések kialakulása volt szükséges. Fontos megállapítás, hogy a
kezdeti kísérletek ellenére a három kedvezményezett irányítási
együttműködése nem formalizálódott, és az eredetileg egyben elgondolt
2.1-es intézkedés gyakorlatilag levált a fejlesztésről.
 Az IH a támogatási szerződések aláírása előtt dolgoztasson ki egy
Ajánlás
néhány oldalas tervezési segédanyagot a menedzsment minimális
standardjairól. A gyakorlatban az IH ezen standard-elemeket már
érvényesíti a PEMCS-eken, de érdemes ezt átlátható formába önteni.
 Az IH 5 milliárd Ft feletti programok esetében követeljen meg önálló
programirodát.
 Az egy prioritáson belül tervezett intézkedések koordinációja erősítendő.

Megállapítás

Ajánlás

A suliNovától élesen eltérő módon az Educatio egy közbeszereztetési
folyamatot épített ki, amelyet igen részletes specifikációval, szabvánnyal (SDT)
és egy Megvalósítási Kézikönyvvel kontrollált. Ez a program-menedzselési
módszer a belső fejlesztésnél hatékonyabbnak bizonyult. A suliNova nem
épített ki elkülönült menedzsment-szervezetet.
 Az IH – a lehetőségek mentén – akadályozza meg a nagy létszámú belső
közalkalmazott és szakértő részvételével folytatandó termékfejlesztéseket
és tágítsa a közbeszereztetés határát a feladatok kiszerződése érdekében.
 A közigazgatási és szakmai feladatokat ellátó közintézményekre telepített
intézkedések és alintézkedések esetében elsősorban a közbeszereztető
funkció erősítendő, a saját belső fejlesztések rovására.
 A közbeszerzési funkció erősítésének feltétele a jó szintű beszereztetési
gyakorlat és a folyamat minőségbiztosítása.

Megállapítás A suliNova tartalomfejlesztésének másik kritikus eleme a kísérleti kipróbálás
és a bevezetés olyan méretű felduzzasztása volt, amely már egy országos
implementációs folyamat kezdeteként értelmezhető.
 A TÁMOP közoktatási akcióterveiben élesen szétválasztandó a (a)
Ajánlás
termékfejlesztéshez és kipróbáláshoz szükséges intézményi kör bevonása
(b) a szakmai szolgáltatásokkal ellátandó tág intézményi kör
bevonásától.
 A fejlesztést célszerű – szakmailag is koherens – ciklusba rendezni és
széthúzni a 2007-2013-as időszakra.
 A fejlesztések megkezdését megelőzően kötelezővé kell tenni a hazai és
nemzetközi jó gyakorlat összegyűjtését.

EXPANZIÓ HUMÁN TANÁCSADÓ
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Megállapítás A program tervezői még nem láthatták, hogy milyen adminisztrációs terhet
jelent majd az OMAI-nak a PEJ-ek és monitoring jelentések feldolgozása.
Amikor a dokumentumáramlás megindult, az Intézkedés problémakezelése
levált a PEJ-ek és monitoring folyamatáról (ezek többhónapos késésbe
kerültek), és önálló kommunikációs folyamattá vált.
 Tudomásul kell venni, hogy a monitoring és PEJ-ek a gyakorlatban a
Ajánlás
végrehajtás utólagos dokumentációjára és követésére jók.
 Az IH-nak ki kell építeni egy olyan vezetői elemző és tanácsadó
rendszert („intézkedésszintű minőségbiztosítás”), amely előre jelez és
’just in time’ nyújt támogatást a döntéshozóknak.
 Ezzel párhuzamosan a hagyományos szervezeti lehetőségek jobb
kihasználása (Minősítő Testület) is erősítheti a kontrollt.

Megállapítás Az indikátorok igen nagy ingadozást mutattak az Intézkedés végrehajtása során.
Az OKI indikátorai változatlanok maradtak és teljesültek. A suliNova
kezdeményezésére történt indikátor-módosítás (egyszerűsítés) során az Educatio
digitális tartalomfejlesztésére vonatkozó eredeti 21 indikátorból 1 db maradt
releváns, majd a 2006. májusi módosítással az 1,4 milliárdos digitalizációs
fejlesztésnek egyetlen indikátora sem lett. (Az Educatio ez után is a korábbi
indikátor teljesítésének szellemében dolgozott.) A suliNova esetében inkább a
tervezési hibák utólagos korrekciójaként fogható fel az indikátorok módosítása.
 Az IH-nak kevés számú, de betartható és a tényleges teljesítményt mérő
Ajánlás
indikátor érvényesítésére kell összpontosítania.
 A kimeneti indikátorok mellett megfontolandó a folyamat-indikátorok
erősítése, mint a külső kontroll eszköze.

3. Tudás, eredmények, termékek
Megállapítás Fontos, hogy a fejlesztések – lényegében – nem támaszkodhattak hazai
alap- és alkalmazott kutatásokra sem, hiszen a tanuláselméletek
kutatásába Magyarország – az OECD-államok egy részével ellentétben –
nem ruházott be jelentős forrásokat az elmúlt évtizedben.
 A második nemzeti fejlesztési tervben Magyarországnak komoly
Ajánlás
erőforrást kell beruháznia (a) a tanulás alap- és alkalmazott kutatásába,
(b) a kompetencia-alapú pedagógiák hazai és nemzetközi jó
gyakorlatának összegyűjtésébe, (c) és a hagyományos és digitális iskolai
elemek szinergikus ötvözésének kutatásába.
 Nemzetközi piaci elemzés után eldöntendő, hogy az SDT tartalmak web
1.0-ás rendszere átalakítható-e web 2.0-ássá (uploading, interaktív) és ez
nemzetközileg versenyképes-e.
EXPANZIÓ HUMÁN TANÁCSADÓ
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Ajánlás





Ha versenyképes, akkor komoly erőforrásokat kell összpontosítani az
SDT továbbfejlesztésére, a korábbitól eltérő módon, erőteljes szakmai és
társadalmi ellenőrzéssel.
A fejlesztés mögötti tudásbázis mellett erősítendő a felhasználói tudás is,
különösen a „digitális” szakadék áthidalása a pedagógusok esetében.

Megállapítás A pedagógusok és a diákok visszajelzése egyértelműen pozitív és nagyfokú
elkötelezettséget mutat az oktatás tartalmi korszerűsítése irányába. A résztvevők
a kompetencia-fogalmat metaforaként fogták fel, s elsősorban a
pedagógusok módszertani kultúrájának megújítását érzékelték. A digitális
termékek a hagyományos tartalmak kiegészítő elemeként tűntek fel és
fogadtatásukról még nem lehet érdemi visszajelzés. A fejlesztő-szakértők –
természetesen – árnyaltabb képet adtak a fókuszcsoportos beszélgetésen.
 A résztvevők szerint a lezajlott fejlesztés csak 5-10 éves időtávban tud
Ajánlás
hatást kifejteni a közoktatásra, azaz középtávú befektetés.
 Folytatódjon a suliNova programcsomagok felmenő rendszerben
történő kipróbálása és a hiányterületek fejlesztése – de a korábbinál
radikálisan kisebb tesztelő intézménycsoporttal.
 Egészen széles bevonással kezdődjön meg egy tág szakmai kínálattal
rendelkező intézményfejlesztési program, amely továbbra is az oktatási
módszerek megújítására helyezi a hangsúlyt. (a TÁMOP-ban megoldott)
4. Közpolitikai támogató környezet
Megállapítás Az Intézkedés végrehajtásakor az OKM „tulajdonosi szerepe” gyenge volt, a
támogató közpolitikai környezet nem jött létre. Az Intézkedés végrehajtása
során a menedzsment személyi összetételét elképesztő méretű fluktuáció
jellemezte. A megszólaltatottak eltérő válságkorszakokat jeleztek, de
legalább 3-4 teljes vagy részleges vezetőváltás zajlott a suliNova
irányításában. Ugyancsak döbbenetes a kedvezményezett szervezetek
instabilitása: az OKI OFI-vá alakult, a suliNova pedig időközben beolvadt
az Educatio-ba.
 Váljon élesen külön egy induló Intézkedés szakmai irányítása és
Ajánlás
menedzsmentje. A menedzser legyen elszámoltatható és probléma esetén
könnyen elmozdítható. A szakmai vezető megbízatását stabilizálni
szükséges.
 Az IH már a tervezés szakaszában követeljen meg olyan ágazati
garanciákat, melyek az induló intézkedésekben kifejlesztett termékek,
szolgáltatások, modellek számára befogadó környezetet teremtenek a
fejlesztés lezárultával.
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Megállapítás A fejlesztésben foglalt célok eléréséhez szükséges jogi és irányítási környezet csak
elemeiben áll ma rendelkezésre. A tankönyvpiac szereplői egy évtizedes
regulálási kísérletei nyomán a biztos piacot és profitot szerző könyvkiadók nem
költenek K+F-re, szerzőgárdájuk nem professzionalizálódott és rövidtávon
alkalmatlanok egy modern fejlesztési termék közvetlen átvételére.
A megfelelő jogi-irányítási környezet kulcselemei a követezők:
 A Nemzeti Alaptanterv, amely a lisszaboni kompetenciaterületek
átvételével lényegében alkalmassá vált a tartalmi fejlesztés
befogadására. Veszély, hogy a NAT továbbfejlesztése továbbra sem
tud mit kezdeni a nem-tantárgyi elemekkel.
 A tankönyv-akkreditáció, amely nem ismeri a suliNova által
létrehozott programcsomagokat.
 A közoktatási törvény, amelyből 2007-es módosítása során kikerült a
programcsomag kifejezés, így a suliNova termékei ma
integrálhatatlanok a közoktatás jelenlegi működésébe. A tesztelő és
bevezető intézmények is a tantárgyi szerkezetet jelenítik meg a
felhasználás legfontosabb akadályaként.
 Az OKM-nek a támogató jogszabályi környezet biztosítása értelmében
Ajánlás
definiálnia kellene (a) a kompetencia-alapú oktatás, (b) a programcsomag,
(c) a kapcsolódó normatív támogatás és a (d) tananyag fogalmát.
 Az OKM biztosítsa a NAT implementációs testület és a TÁMOP szakmai
kapcsolódását.
 A következő akciótervig az OKM alakítsa át a tankönyv-akkreditáció
rendszerét, és biztosítsa a programcsomagok akkreditálásának lehetőségét.
(megoldás folyamatban)
 A suliNova által kifejlesztett programcsomag felhasználása nem a
tanításban, hanem a magyar tankönyvkiadás modernizálásában
keresendő.
 A TÁMOP-ban a tankönyvkiadók és szakmai szervezetek konzorciumai
végezzék el a suliNova programcsomagjainak – értelmes tartalmi
egységekben történő - „széthordását” és ezáltal a hazai tankönyvek
modernizálását.
 A TÁMOP-ban a tankönyvkiadók számára biztosított forrásokból a
tananyag-szerzői szakma (részben nemzetközi) fejlesztése is cél legyen.
 Az OKM tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a ROP keretében
megkezdődő oktatási épület-felújítások a modern tanulásszervezési és IKT
igényeket szolgáló módon valósuljanak meg.
Megállapítás A suliNova programcsomagjainak elterjesztési igénye úgy fogalmazódik meg,
hogy a programcsomagokhoz nem kapcsolódott bemeneti és kimeneti mérés. A
mérés-értékelésre eredetileg tervezett 1,5 milliárd Ft-ból a Támogatási Szerződés
módosításai nyomán 54 millió Ft lett. A csomagok minőségéről csak tanári és
tanulói visszajelzéseink vannak.
 A korábbinál jóval szűkebb fejlesztés és felmenő rendszerű kipróbálás
Ajánlás
keretében történjenek mérések a programcsomagok beválását illetően.
 A beválás vizsgálata társadalmi nyilvánosságot teremt és növeli a
fejlesztések elfogadottságát a közvéleményben.
EXPANZIÓ HUMÁN TANÁCSADÓ
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5. Finanszírozás
Megállapítás A résztvevők számára (kedvezményezettek és oktatási intézmények) a
legnagyobb menedzsment problémát a kifizetések késlekedése okozta. Ez
szorosan összefügg a PEJ-ek elfogadásának gyakorlatával. Kifizetői szempontból
a jelentések rossz minősége jelent meg problémaként.
 Amennyiben a probléma a TÁMOP-ban is tartósnak látszik, az IH
Ajánlás
vizsgálja meg (a) a piaci alapú projektfinanszírozás vagy (b) a faktorálás
engedélyezésének lehetőségét.

Megállapítás A tervezés során nem használtak kiadási, pénzügyi benchmarkokat. Az Educatio
korábbi digitális tartalomfejlesztési gyakorlata – amely szintén közbeszerzésen
alapult – már mutatott bizonyos tájékozódási pontokat a kiszerződés pénzügyi
kereteire vonatkozóan.
 Az IH vagy a KSZ-ek – bizonyos szolgáltatások tekintetében – tegyen
Ajánlás
közzé ajánlott költségszinteket, melyek segítik a tervezést, közbeszerzést
és értékelést. A munkaerő-piaci képzések és a beruházási pályázatok
esetében az IH már használ ilyen ajánlott költségmutatókat.

A tervezés során nem használtak kiadási, pénzügyi benchmarkokat. Az Educatio
korábbi digitális tartalomfejlesztési gyakorlata – amely szintén közbeszerzésen
Megállapítás
alapult – már mutatott bizonyos tájékozódási pontokat a kiszerződés pénzügyi
kereteire vonatkozóan.
 Az IH vagy a KSZ-ek – bizonyos szolgáltatások tekintetében – tegyen
közzé ajánlott költségszinteket, melyek segítik a tervezést, közbeszerzést
Ajánlás
és értékelést. A munkaerő-piaci képzések és a beruházási pályázatok
esetében az IH már használ ilyen ajánlott költségmutatókat.
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BEVEZETÉS
A Humán-erőforrás Operatív Program 3.1 intézkedés értékelésének feladatait az Expanzió Humán
Tanácsadó Kft. nyerte el. A Megbízó (a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) elsősorban az Intézkedés
előrehaladásának, tervezésének, illetve lebonyolításának folyamatait kívánta áttekinteni azzal a céllal,
hogy a jövőben induló hasonló témájú operatív programok tervezésébe, illetve folyamatainak
szabályozásába be lehessen építeni a tanulságokat.
AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA ÉS TERÜLETE
Az értékelés célja tehát a HEFOP 3.1 megvalósulásának haladásvizsgálata. A haladásvizsgálat az
időtáv rövidsége miatt nem az Intézkedés beválására, hanem az Intézkedés kulcsdimenzióinak
működésére összpontosított, és ezekből vonja le – elsősorban fenntarthatósági jellegű –
következtetéseit. Az értékelésből származó eredményeket a HEFOP 3.1 záró szakaszának
optimalizálásához, és a második NFT TÁMOP 3-as prioritásához használhatják fel az NFÜ, a
program-menedzsment és a TÁMOP tervezői.
Az

értékelés

az

alintézkedések

értékelésére,

az

odaítélt

támogatások

felhasználásának,

hatékonyságának elemzésére terjedt ki, és célja volt a vizsgálatok eredményeinek megfelelően
javaslatok tétele az Intézkedés megvalósításának javítása érdekében.
A HEFOP 3.1. intézkedés bemutatása
A HEFOP 3.1 intézkedés célja a készségek, képességek, kompetenciák fejlesztésének támogatása az
iskola előtti, az alapfokú és a középfokú képzésben a tanárok és egyéb oktatási szakemberek
továbbképzésével, továbbá a kompetencia-alapú oktatás terjesztésével, mivel a közelmúlt nemzetközi
és hazai felméréseinek eredményei (köztük a PISA 2000) ugyanis azt mutatják, hogy a magyar tanuló
teljesítménye a nemzetközi átlag alatt van a vizsgált területeken. Ezek a készségek és kompetenciák
alkotják az egész életen át tartó tanulás alapjait és a munkaerő-piacra való belépést, valamint az ott
való részvételt is megkönnyítik.
Az Intézkedés két komponensből áll, melyek tartalma és tevékenysége összhangban van a nemrég
elfogadott magyar középtávú Közoktatás-fejlesztési Stratégiával.
1. Az Intézkedés első komponense a tanárok és az oktatási szakértők továbbképzésére irányul,
azzal a céllal, hogy az Intézkedés keretében fejlesztett kompetencia-alapú képzés oktatási
programjainak megvalósítását és alkalmazását biztosítsa.
2. Az Intézkedés második komponense támogatja a kompetencia-alapú oktatás megvalósítását
az egyes intézmények szintjén. Ez magában foglalja az oktatási programok és módszerek
EXPANZIÓ HUMÁN TANÁCSADÓ
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adaptálását az egyes intézmények helyi sajátosságainak és a helyi igényeknek megfelelően. Az
Intézkedés keretében az iskolák fejlesztése és a kompetencia-alapú képzéshez kapcsolódó
minőségfejlesztési és mérési módszerek bevezetése is támogatandó.
Az Intézkedésben az alintézkedések (3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., és 3.1.4.) szoros logikai rendben
szerveződnek egymáshoz. A korábban már ismertetett 1. ábra szemlélteti az Intézkedés logikai
szerkezetét, amely az értékelés főbb területeit és hangsúlyait is kijelölte az értékelő számára.
(Az Intézkedés részletes leírását lásd 1. Melléklet).
AZ ÉRTÉKELÉS KITERJEDÉSE ÉS MÓDSZEREI
Az értékelés módszertanával kapcsolatban az Ajánlatkérő Felhívás igen pontos módszertani
követelményeket támasztott, ezért az Expanzió Kft. ajánlata követte a meghatározott módszertant.
Nem jelentett mindez azért sem problémát, mert az értékelő a felhívásban megfogalmazott értékelési
módszertani kerettel szakmailag azonosulni tudott. Az Értékelő a feladatot úgy értelmezte, hogy a
Megrendelő egyszerű, szikáran felépített hipotézis-verifikálást vár el, amely jó alapot szolgáltat ahhoz,
hogy az értékelési eszközök felhasználásának végén, az értékelési projekt célját elérve javaslatokat
adhasson a fent említett érintetteknek.
Az értékelés a HEFOP 3.1. közoktatás-fejlesztési intézkedés legfontosabb dimenziói mentén
megfogalmazott hipotézisekre épül, amely 2007 szeptemberében minden érintett szervezet
bevonásával megvitatásra került. Az Expanzió Kft. az előírásoknak megfelelően az alábbi
legfontosabb mérőeszközöket használta fel az értékelés elvégzésére.
Milyen módszerrel dolgoztak az értékelők?
Az értékelés dimenzióit az Ajánlatkérő által az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott értékelési
kérdések határozták meg. Az NFÜ által megadott értékelési kérdések szorosan kötődtek az Európai
Unió standard értékelési dimenzióihoz:
•

Relevancia
Az Intézkedés és a beavatkozások célja(i) egyértelműen levezethetők-e a tényleges
szükségletekből, koherensen illeszkednek-e azokhoz, reflektálnak-e azokra?

•

Eredményesség (Effectiveness)
Megvalósulnak-e az Intézkedésben kitűzött célok? Elérte-e az Intézkedés a kitűzött célokat?
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•

Konzisztencia (Consistency)
Vannak-e az Intézkedésnek pozitív/negatív (tovagyűrűző) hatásai, más kapcsolódó
területeken is? Nem oltják-e ki az Intézkedés más hatásai, nem okoz-e más kapcsolódó
intézkedések céljaival ellentétes kimeneteket?

•

Hatásosság (Impact)
Elérték-e az Intézkedés eredményei a kívánt hatást? Az Intézkedés hatásai visszaigazolták-e
elindításának indokoltságát?

•

Hasznosság (Utility)
Az Intézkedés elindítására okot adó körülmények későbbi esetleges megszűnése ténylegesen
az Intézkedésnek köszönhetően megtörtént-e? Az Intézkedés céljai továbbra is relevánsnak
tekinthetők-e?

•

Fenntarthatóság (Sustainibility)
Mennyiben élnek tovább az Intézkedés pozitív eredményei, hatásai az aktív fejlesztői
intézményi szerepvállalás (pl. támogatás) befejeződése után?

•

Hatékonyság (Efficiency)
A rendelkezésre álló eszközök közül azok kerültek-e alkalmazásra, amelyek az elért
eredményeket a legkisebb költséggel biztosítják?

•

Gazdaságosság (Economy)
Elégséges forrás állt-e rendelkezésre a célok elérésére? Az Intézkedéshez és alintézkedésekhez
rendelt források nagysága arányban áll-e a problémakör fontosságával?

•

Elfogadottság (Accaptability)
Milyen az alintézkedések céljainak, eszközeinek és fenntartandó eredményeinek a
célszereplők, stakeholderek általi elfogadottsága?

Az értékelési kérdéseket az Expanzió Humán Tanácsadó szakemberei fordították át értékelési
hipotézisekké ajánlatukban. A hipotézisek tartalmi pontosítása és nyelvi finomítása már a nyertes
ajánlattételt követően történt meg az NFÜ Értékelési Főosztályának és az érintett szervezetek
(Educatio, volt Sulinova, volt OKI) képviselőinek közreműködésével.
Ezt követően került sor az értékelési hipotézisekhez illeszkedő mérőeszközök kidolgozására és az
értékelésbe bevont célcsoportok és minták meghatározására. A mérőeszközök, célcsoportok és
minták áttekintő mátrixa vált az értékelés gyakorlati útmutatójává; a részletes projektterv ennek
alapján véglegesedett.

EXPANZIÓ HUMÁN TANÁCSADÓ
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A tényleges értékelő munka (a) kérdőíves vizsgálat, (b) mélyinterjúk, (c) fókuszcsoportos
beszélgetések és (d) dokumentumelemzés segítésével történt. Az értékelő munka segítségével vált
lehetségessé az értékelési hipotézisek validálása. A hipotézisek validálását követően következett az
Intézkedéssel kapcsolatos főbb tanulságok és policy-ajánlások összefoglalása.
2. táblázat: a használt mérőeszközök részletezése
Mérőeszköz

Feladat

Leírás

Kérdőívek

Az Educatio Kht. formális egyeztetési folyamat után,
108
TIOK- november 23-án helyezte el internetes felületen a már
intézmény, 361 korábban átadott kérdőívet. Az első kitöltésre ösztönző
körlevél után, november 28-án újabb kitöltésre felszólító
bevezető
intézmény (100%- levelet küldött az érintett intézményekbe. A kérdőíveket,
amelyek a két intézménytípus szerint készültek, 75 TIOK-os,
os minta)
(70%) és 251 bevezető (68%) intézmény töltötte ki.

Mélyinterjúkkidolgozók

2 fő: Halász
Az egyik interjút felvettük, Halász Gáborral fenntarthatósági
Gábor,
Kovács
beszélgetés volt.
István Vilmos,

6 fő: Lukács Judit,
Polinszky Márta,
Károly,
Mélyinterjúk- Pála
Minden érintettel elkészült az interjú
Aurél,
menedzsment Puskás
Könczöl Tamás,
Orosz Lajos

MélyinterjúkTIOK
intézmények

Az alábbi intézményekben felvettük az interjút:
 Gyöngyvirág Óvoda (Székesfehérvár);
 Eötvös
József Általános Iskola és Zeneiskola
(Ceglédbercel)
6 fő: intézmények
 Avastetői Általános, Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű
kompetens
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Miskolc)
dolgozói-véletlen
minta alapján
 Béla Gimnázium és Informatikai SzKI (Szekszárd)
 Móravárosi Szakközép- és Szakiskola (Szeged)
 Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és
Gimnázium (Budapest)

MélyinterjúkBevezető
intézmények

Az alábbi intézményekben felvettük az interjút:
 Péterfy
Sándor Evangélikus Oktatási Központ,
Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola és Óvoda
(Győr)
6 fő: intézmények
 Károlyi Mihály Kereskedelmi SzKI (Cegléd)
kompetens
dolgozói-véletlen
 Mészöly Géza Általános Iskola (Balatonvilágos)
minta alapján
 Montessori Mária Óvoda (Budapest)
 Beethoven Általános Iskola (Martonvásár)
 Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium
(Budapest)
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Mérőeszköz

Feladat

Leírás

Fókuszcsoportos
interjúszakértők

7 fő meghívott: a
Az alábbiak jelentek meg az interjún:
kompetenciacsomagok
Rápli Györgyi, Kovács Erika, Korányi Margit, Farkas László,
kidolgozását
Pálfalvi Józsefné, Czike Bernadett;
vezető szakértők

Fókuszcsoportos
interjúktanulók

6 fő: 3 fő 7. osztályos, 1 fő 11. osztályos gimnazista, 2 fő 11.
2 db, Miskolcon, évfolyamos szakiskolás (Miskolc helyszínen);
illetve Szegeden
13 fő: 4 fő 7. évfolyamos, 5 fő 8. évfolyamos, 4 fő 11.
évfolyamos gimnazista

Fókuszcsoportos
12 fő meghívott
interjú- TIOK
vezetők

Fókuszcsoportos
interjúBevezető
intézmények

12 fő vett részt az interjún, ami azt jelenti, hogy 11 TIOK
képviseltette magát

Az alábbi intézmények képviselői voltak jelen:
 Kürt Alapítványi Gimnázium (Budapest)
 Csornai Középiskola, Kollégium, Alapfokú
Művészetoktatási és Ált. Iskola, Óvoda, (Csorna)
 Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola (Fegyvernek)
 Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglátóipari
12 fő meghívottSzakközépiskola és Szakiskola (Hódmezővásárhely)
véletlen
minta  Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Óvoda (Balatonboglár)
alapján
 Rózsa Óvoda (Nagykanizsa)
 Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző
Iskolája, Spec. Szakiskolája és Kollégiuma Balassagyarmatnyírjesi Tagintézménye (Nyíregyháza)
 Teleki
Blanka Gimnázium és Általános Iskola
(Székesfehérvár)

Az empirikus mérőeszközök mellett természetesen a hipotézisek igazságtartalmának vizsgálatában
releváns

dokumentumokat

is

elemeztünk.

Ennek

során

elsősorban

a

szükséges

szerződésmódosításokat emeltük ki, amelyek szinte a legfontosabb információforrásnak tekinthetők
az Intézkedés tervezésének, illetve a keretek esetlegesen szükséges megváltoztatásának szempontjából.

AZ ÉRTÉKELÉSHEZ FELHASZNÁLT DOKUMENTUMOK, MÉRŐESZKÖZÖK







HEFOP/2004/3.1.1. Támogatási szerződés, és a szerződésmódosítások dokumentumai
Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program 2004-2006
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Program-kiegészítő Dokumentum 2004-2006
Gönczöl Enikő- Vass Vilmos: Az oktatási programok fejlesztése
Gyorsjelentés HEFOP 3.1. intézkedés eredményeit kipróbáló TIOK-os intézmények válaszairól
Gyorsjelentés a HEFOP 3.1. intézkedés eredményeit bevezető intézmények válaszairól
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Jegyzőkönyv a HEFOP 3.1. intézkedés eredményeit bevezető intézmények pedagógusaival
készült fókuszcsoportos interjúról
Jegyzőkönyv a HEFOP 3.1. intézkedés eredményeit kipróbáló TIOK-ok vezetőivel készített
fókuszcsoportos interjúról
Jegyzőkönyv a Pála Károllyal készült interjúról
Jegyzőkönyv a Kovács István Vilmossal készült mélyinterjúról
Jegyzőkönyv a Lukács Judittal készült mélyinterjúról
Jegyzőkönyv a Puskás Auréllal készült mélyinterjúról
Jegyzőkönyv a Könczöl Tamással készült mélyinterjúról
Jegyzőkönyv az Orosz Lajossal készült mélyinterjúról
Jegyzőkönyv a Gyöngyvirág Óvoda (Székesfehérvár) HEFOP 3.1-es programmenedzserével
Jegyzőkönyv az Eötvös József Általános Iskola és Zeneiskola (Ceglédbercel) HEFOP 3.1-es
programmenedzserével készült mélyinterjúról
Jegyzőkönyv az Avastetői Általános, Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény (Miskolc) HEFOP 3.1.-es programmenedzserével készült
mélyinterjúról
Jegyzőkönyv az I. Béla Gimnázium és Informatikai SZKI (Szekszárd) HEFOP 3.1-es
programmenedzserével készült mélyinterjúról
Jegyzőkönyv a Móravárosi Szakközép- és Szakiskola (Szeged) HEFOP 3.1-es
programmenedzserével készült mélyinterjúról
Jegyzőkönyv a Vörösmarty Mihály ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)
HEFOP 3.1.-es programmenedzserével készült mélyinterjúról
Jegyzőkönyv a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, Gimnázium, Szakiskola, Általános
Iskola és Óvoda (Győr) HEFOP 3.1-es programmenedzserével készült mélyinterjúról
Jegyzőkönyv a Károlyi Mihály Kereskedelmi SzKI (Cegléd) HEFOP 3.1-es
programmenedzserével készült mélyinterjúról
Jegyzőkönyv a Mészöly Géza Általános Iskola (Balatonvilágos) HEFOP 3.1-es
programmenedzserével készült mélyinterjúról
Jegyzőkönyv a Montessori Mária Óvoda (Budapest) HEFOP 3.1-es programmenedzserével
Jegyzőkönyv
az
Beethoven
Általános
Iskola
(Martonvásár)
HEFOP
3.1-es
programmenedzserével készült mélyinterjúról
Jegyzőkönyv a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium (Budapest) HEFOP 3.1-es
programmenedzserével készült mélyinterjúról
Jegyzőkönyv a HEFOP 3.1. intézkedés eredményeit bevezető intézmények tanulóival készített
fókuszcsoportos interjúról (Szeged)
Jegyzőkönyv a HEFOP 3.1. intézkedés eredményeit bevezető intézmények tanulóival készített
fókuszcsoportos interjúról (Miskolc)
Jegyzőkönyv a HEFOP 3.1. intézkedés programcsomagjainak kidolgozásában résztvevő
szakértőkkel készített fókuszcsoportos interjúról
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AZ ÉRTÉKELÉS HIPOTÉZISEI ÉS EREDMÉNYEI
Az alábbi fejezetben az Ajánlattételi Felhívásban rögzített és az Expanzió ajánlatában
továbbfejlesztett értékelési hipotézisek szerint haladva történik meg a HEFOP 3.1. intézkedés
értékelésének bemutatása. A fő hipotéziseket néhány esetben további alhipotézisekre bontottuk,
amely lehetővé teszi, hogy a főhipotézis kérdésére komplexebb és árnyaltabb válasz legyen adható.
Az alhipotézisek megválaszolását követően kerül sor a főhipotézisre adott összegző jellegű
megállapításra.
1. főhipotézis: az Intézkedés keretében elvégzett tevékenységek, alintézkedések indokoltsága
levezethető a tényleges szükségletekből
1.1. alhipotézis: az Intézkedés tervezése igényfelmérésen és oktatáspolitikai célkitűzéseken
(stratégia) alapult. Az Intézkedésnek fejlesztéspolitikai előzményei vannak
Az Intézkedést kezdeményező oktatáspolitikusokkal folytatott interjúk tanúsága szerint a HEFOP
3.1. a 2000-es PISA-sokkra adott oktatáspolitikai válasz. Az Intézkedésnek közvetlen és egyértelmű
fejlesztéspolitikai előzménye nincs. Az OKM megrendelésére 2003-2004 között készült egy középtávú
stratégia, amely a kompetencia-alapú oktatás fejlesztését javasolta, ám a dokumentum szakértői
javaslat maradt és a minisztérium sohasem tette hivatalos állásfoglalássá. Az Intézkedés logikai
értelemben kapcsolódik a megújított Nemzeti Alaptanterv implementációjához is, de mire az NFT1es programozás a támogatási szerződésekig jutott, az OKM által irányított NAT implementációs
folyamat már elakadt.
A HEFOP 3.1. intézkedés megalapozásakor igényfelmérés nem történt. Az Intézkedés tervezéséért
felelős kulcsszemélyekkel készült interjúk egyértelműsítik, hogy a tervezők egyike sem birtokolta a
társadalmi tervezés koncepcióját és technikáit. Ebből következően a célkitűzés nagyon
kockázatos, egyvágányos (one track) módon történt: (a) a hazai közoktatás szerény
nemzetközi eredményeit az oktatási tartalmak és módszerek megújításával kívánták javítani,
és (2) az oktatási tartalmak megújítását egyetlen hazai termékcsomag kifejlesztésével
kívánták megoldani. Külföldi termékek adaptációja vagy többvágányú (plurális) fejlesztés igénye
nem merült fel.
Tovább növelte az Intézkedés tervezési kockázatait a nemzetközi tapasztalatok bevonásának hiánya.
A suliNova tartalomfejlesztő szakértői rendelkeztek nemzetközi kitekintéssel és a későbbi fejlesztés
során forrásokat áldoztak ennek tágítására. De a fejlesztés elvárása – kezdettől fogva – originális
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termékek előállítása volt. A nemzeti keretek között kifejlesztett oktatási programcsomagok, hazai
szabványok (SDT) mentén fejlesztett digitális tananyagok és továbbképzési programok tényleges
hazai igényeltségéről – a fenti tervezési hiányosságok következtében – keveset tudunk.
1.2. alhipotézis: az Intézkedés kidolgozásába bevonták az érintettek képviselőit
A tervezői interjúk tanúsága szerint a célkitűzés megtételét követően nem folyt klasszikus tervezés,
hanem – az időnyomásra való tekintettel - azonnal egy részletes programírás kezdődött. Ekkor a
programírók – a szűkös időkereteken és pénzügyi mozgástéren belül - a lehető legszélesebbre
nyitották a szakértői kommunikációt, de kulcsszereplők bevonása (tankönyvpiaci szereplők,
intézményfenntartó

önkormányzatok,

szülői

szervezetek,

pedagógus-szervezetek,

szakmai

szolgáltatók) nem történt meg. Az egyik tervező szavaival „a tervezésnek nem volt
módszertana, napirendje, jegyzőkönyve, határozatai, apparátusa, nyilvános dokumentumai”,
így a bevonás sem működhetett. Nagyon fontos hiányként említhető az a tágabb szakmai
kommunikáció,

amely

a

kompetencia-fejlesztéshez

(mint

oktatáspolitikai

paradigmához)

szkeptikusan viszonyuló szakmai csoportok bevonását és (részleges) megnyerését célozta volna.
A fenti hiányosságok leküzdése a társadalmi tervezés technikáinak birtoklását igényelte volna, amely a tervezői interjúk tanúsága szerint – nem volt jelen a tervezői csoportban. A válaszadók a bevonást
elsősorban kommunikációs és marketing eszközként értelmezték.
3. ábra: a tesztelő (TIOK-os) intézmények adatai (N=75)
A HEFOP 3.1 intézkedés támogatottsága a
különböző érintettek esetében
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4. ábra: a bevezető (3.1.3-as) intézmények válaszai (N=251)
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A fenti táblázatok azt mutatják, hogy a bevezetők, illetve a tesztelő TIOK-intézmények körében az
egyes érintett-csoportokban milyen mértékben támogatták a HEFOP 3.1.-intézkedés bevezetését.
(Például: a Bevezető intézmények esetén az a kitöltők véleménye, hogy az iskolavezetésben a
megkérdezettek 57%-a nagyon nagy mértékben támogatja a HEFOP 3.1.3 alintézkedést – a
kitöltőktől azt kértük, hogy osztályozzanak 1-től 5-ig az Intézkedés támogatottságával kapcsolatban).
1.3. alhipotézis: az Intézkedés tervezésekor figyelembe vették a nemzetközi tapasztalatokat
és elemezték az adaptáció vagy saját fejlesztés lehetőségeit
Az alhipotézisre adott összegző állítás az, hogy a tervezés során nem folyt elemzés az adaptáció és a
saját fejlesztés dilemmáját illetően. Egy tervezői interjú szerint a tervezés elején felmerült, hogy
tartalomfejlesztés helyett a Magyarországon már létező közoktatási jó gyakorlatok gyűjtése,
rendszerezése és terjesztése lenne célszerű, ám a javaslatot komolyabb vita vagy nyilvánosság nélkül
elvetették.
A fenti alhipotézis megválaszolásakor célszerű a HEFOP 3.1. alintézkedései szerint differenciálni. A
HEFOP 3.1.1. alintézkedésben, az OKI fejlesztőmunkája egy több éve folyó standard érettségifejlesztési folyamatba illeszkedett, amely maga is PISA-konform módon zajlott. Az Educatio Kht.
digitalizációs fejlesztései egy korábban létrehozott hazai szabvány (SDT) keretében készültek. A
szabvány szakmai és nemzetközi piaci értéke ma még nem ítélhető meg, ám az informatika teljesen
nemzetközi világa miatt itt a fejlesztések mindenképpen belesimulnak a nemzetközi trendekbe.
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A suliNova tartalomfejlesztése és terjesztése (HEFOP 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. és 3.1.4. alintézkedések)
esetében elsősorban a szakmai koncepció nemzetközi kompatibilitása a kérdés. A tervezői és
programmenedzseri interjúk alapján elmondható, hogy a fejlesztései idején a kompetencia-fogalom
nem volt kellő mélységben kidolgozva. Ezt az állítást a fókuszcsoportos beszélgetések és a kérdőíves
felmérés válaszai is alátámasztják. Nemzetközi tudás volt a fejlesztő szakértők fejében, azonban
fejlesztéspolitikai alternatívákká ez sohasem formálódott. Kezdettől önálló és eredeti fejlesztés
volt a cél.
1.4. alhipotézis: az Intézkedés tervezésekor azonosították a megvalósítás kockázatait
Az Intézkedéssel kapcsolatos két stratégiai kockázat (a fejlesztés szükségessége és a fejlesztés
társadalmi támogatottsága) – az interjúk és az indító dokumentumok elemzése alapján – nem került
azonosításra.
Ami a közvetlen megvalósítással kapcsolatos kockázatokat illeti, a Támogatási Szerződés megkötése
olyan késéssel történt meg, hogy a korábban tervezett időkeretek az indulásra már használhatatlanná
váltak, ezzel az egész Intézkedést kockázatossá téve. A suliNova menedzsmentje a megvalósítás során
ismerte fel a következő kockázatokat: (a) az iskoláknak eljuttatott termékek időbeli csúszása, (nem
lesz idő a kipróbálásra), (b) a TIOK-ok kiválasztása, ahol zavar keletkezett a pályázati elbírálásban, (c)
a teljes rendszerhez való illeszkedés megoldatlansága (mérés-értékelés és vizsgarendszer).
Az Educatio Kht. menedzsmentje – korábbi digitalizációs tapasztalatai alapján - a közbeszereztetésen
alapuló fejlesztés irányát választotta, ezzel lényegesen csökkentve a megvalósítási kockázatokat. Az
OKI vezetése a nemzeti forrásokból finanszírozott alaptevékenységektől szigorúan elválasztva kezelte
feladatát, így csökkentve a megvalósítási kockázatokat.
1.5. alhipotézis: az Intézkedés céljainak eléréséhez a legcélravezetőbb eszközök kerültek
kiválasztásra és alkalmazásra
A tervezés feljebb jelzett hiányosságai következtében a fejlesztési eszközök kijelölése a célkijelöléssel
egy időben történt, azaz a PISA-sokkra adott válasz (kompetencia-alapú oktatás) és a
tartalomfejlesztés összekapcsolódott. Az Intézkedés egy radikálisan újító iskola-vízió (digitális
tananyagok, rugalmas időgazdálkodás) és egy hagyományos iskola tantervi és tartalmi modernizációja
közötti szakmai csoportok kompromisszuma. Az Intézkedés mindhárom eleme (suliNova,
Educatio, OKI) indokolt, de nem világos: (a) a három elem együttműködése, és (b) a
támogató oktatáspolitikai környezet megléte.
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A célok eléréséhez választott eszközök tekintetében a suliNova választotta a legkockázatosabb utat,
hiszen saját szervezeten belül működtetett, toborzott, egyéni szakértők csoportjával indította el a
fejlesztést. A szakmai és programirányító személyekkel történt interjúk félreérthetetlenül jelzik, hogy
ezen megoldás elsősorban a közbeszerzési tapasztalat hiányából és az ezzel kapcsolatos kezdeti
félelmekből fakadt. Valamennyi interjúalany jelezte, hogy ma már a célok elérésének más útját
választaná, nevezetesen a tartalomfejlesztést kisebb csomagokra bontaná és közbeszereztetné. A
tervezés közvetlenül a megvalósításhoz kötődő főbb problémái a következők voltak:
(a) 1-12 évfolyamra tervezett tartalmi fejlesztés 6 kompetenciaterületen, valamint az SDT-szabvány
szerinti digitális tartalmak kidolgozása – egy kulcsszereplő szavai szerint – a teljes közoktatást
megcélzó, „megalomán” célkitűzés volt.
(b) A tervezés során, a tartalomfejlesztés területén túlságosan diverzifikált termékeket terveztek.
(c) További tervezési probléma lett a második iskolapályázati kör erőltetése (első kör 120 TIOK,
második kör 361 bevezető és 242 SNI iskola). Ennek során az Intézkedés nem tesztelés, hanem
„lopakodó” országos implementáció lett.
A tesztelő és bevezető intézményekkel történt kérdőíves felmérés eredményei is a fenti megállapítást
támasztják alá. A megkérdezettek többsége a HEFOP 3.1. intézkedésben alkalmazott eszközök és
módszerek egy részét látta megfelelőnek, más részét nem.
5. ábra: a tesztelő (TIOK-os) intézmények véleménye az Intézkedés céljáról (N=75)
A kitöltők véleménye a HEFOP 3.1-intézkedésről
(megfelelnek-e az eszközök és módszerek a
Program céljának; % )
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6. ábra: a bevezető (3.1.3-as) intézmények véleménye az Intézkedés céljáról (N=251)
A kitöltők véleménye a HEFOP 3.1-intézkedésről
(megfelelnek-e az eszközök és módszerek a
Program céljának; % )
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A 5. és a 6. ábra azt mutatja meg, hogy a kérdőívet kitöltők szerint milyen mértékben felelnek meg a
kiválasztott módszerek az Intézkedés céljainak (például a bevezető intézmények kitöltőinek 2%-a
szerint egyáltalán nem felelnek meg, míg a TIOK-ok esetében ezt senki nem jelölte meg).
A suliNovától élesen eltérő módon az Educatio egy közbeszereztetési folyamatot épített ki, amelyet
igen részletes specifikációval, szabvánnyal (SDT) és egy Megvalósítási Kézikönyvvel kontrollált. Ez a
programmenedzselési módszer a belső fejlesztésnél hatékonyabbnak bizonyult a menet
közben jelentkező fejlesztési problémák csökkentésekor.
Az 1. főhipotézisre adott összegző megállapítás
Az Intézkedés keretében elvégzett tevékenységek (alintézkedések) indokoltsága levezethető a
tényleges szükségletekből. Ezek tervezése azonban társadalmi bevonás nélkül, maximális
szakmai és menedzsment kockázatokat felhalmozva történt meg.
2. főhipotézis: a tervezett formában, tartalommal és időben valósulnak meg az
Intézkedésben foglalt tevékenységek
2.1. alhipotézis: a támogatási szerződések induláskor végrehajtható keretet teremtettek az
Intézkedésnek
Az első Támogatási Szerződés csak vázlatos kereteket nyújtott, meghatározó tevékenységek és
költségelemek maradtak ki belőle, illetve határidő-rendszere már kezdetben is tarthatatlannak látszott.
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A Támogatási Szerződés első módosítása (2005-ben) lényegében az Intézkedés újratervezését
jelentette (különösen a suliNova részéről). A további módosítások – jelenleg a 8. módosítás zajlik elsősorban a határidők mozgatását jelentették, valamint a felmenő rendszerű oktatás finanszírozására
vontak be nemzeti forrásokat az elemi fenntarthatóság biztosítása érdekében.
A Támogatási Szerződések tartalmi szempontból sem teremtettek végrehajtható kereteket, hiszen a
nyolc módosítás egy része érdemi szakmai-tartalmi tevékenységek jelentős mértékű átrendezését hozta
magával (erről részletesen lásd: 9. számú táblázat).
2.2. alhipotézis: a PEJ-ek és a monitoring nem jelzett komoly végrehajtási problémát az
Intézkedés megvalósítása során.
Az interjúk tanúsága szerint sem az Irányító Hatóság, sem a Közreműködő Szervezet, sem pedig az
Intézkedés tervezői nem látták előre, hogy milyen adminisztrációs terhet jelent majd az OMAI-nak a
PEJ-ek és monitoring jelentések feldolgozása. Amikor a dokumentumáramlás megindult, az
Intézkedés problémakezelése levált a PEJ-ek és monitoring folyamatáról (ezek többhónapos késésbe
kerültek), és önálló, utólagos dokumentálási folyamattá vált. Az értékelés egyik legfontosabb
tanulsága az, hogy a jelentések és a monitoring tevékenység – az adminisztrációs teher miatt – a
történések követését teszi csak lehetővé, így az Irányító Hatóság számára nem adnak „just in time”
visszajelzést – azaz nem töltik be minőségbiztosítási funkciójukat. Az e-PEJ-ek 2007-es megjelenése
némileg könnyített az adminisztrációs terheken, de a kitöltendő adatlapok egyszerűsítése akaratlanul
is elmosta a szakmai teljesítés és pénzügyi elszámolás közötti határvonalakat.
2.3. alhipotézis: az Intézkedés végrehajtása során nem került sor a tervezett formák,
termékek és időkeretek alapvető felülvizsgálatára.
2005-ben a Támogatási Szerződés első módosítása az Intézkedés alapvető felülvizsgálataként is
értelmezhető az időkeretek és a menedzsment szempontjából. Ez a ténymegállapítás több, a tervezés
közben jelentkező szakmai változtatásból fakad.
Az Intézkedés tartalomfejlesztési és kipróbálási alintézkedéseinek tervezésénél még nem volt
nyilvánvaló, hogy az évfolyamok szerinti felmenő rendszer helyett párhuzamosan kell majd
fejleszteni az óvodára és az 1,2,5,7,9 (szakiskola) évfolyamokra. Első évben a próbaanyag fejlesztés
azonnal párhuzamosan indult, és ez minden korábbi belső munkaszervezést átalakított. A tervezett
egy éves korrekcióból néhány nyári hónap lett.
A második problémaforrás: a szerződés aláírása 4-5 hónappal csúszott, innentől egy láncreakció
indult el. Ekkortól a pályáztatás és a szerződéskötés is csúszott. A tervezési és intézkedés-elindítási
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munkálatokat előfinanszírozó PTMIK már nem tudta finanszírozni az előkészítést, és pénzügyileg
csődbe ment.
Egy harmadik problémaforrást jelentett, hogy a Támogatási Szerződés megkötéséig a –
tartalomfejlesztési szempontból fontos - nyomdaköltségek nem terveződtek be az Intézkedés
költségvetésébe, így a korrekció elkerülhetetlen volt.
Nyugtalanító, hogy az Intézkedés első koncepciójához képest egész programelemek tűntek el
vagy váltak jelentéktelenné a Támogatási Szerződés módosítása nyomán. A mérés-értékelésre
eredetileg tervezett 1,5 milliárd Ft-ból például a Támogatási Szerződés módosításai nyomán 54 millió
Ft lett. Így a kifejlesztett programcsomagok minőségéről csak tanári és tanulói visszajelzéseink
vannak. A mérés-értékeléssel kapcsolatos termékek alapvető felülvizsgálata nemcsak a menedzsment
szintjén jelentett gondot. A fókuszcsoportos beszélgetésekbe bevont résztvevők a tesztelő és bevezető
intézmények oldaláról világították meg a változásokat:
„Az Intézkedés legnagyobb hiányossága a mérés-értékelési rendszer teljes hiánya. Ezt olyannyira
kérték az iskolák, hogy minden konzorcium elkezdte a saját rendszerét kifejleszteni. Kíváncsiak
voltak a diákok teljesítményére, ezért a saját intézményei mellett egy TIOK-os kontrollcsoporton is
mért. A pályázatban a pályázó intézmények leírták, hogy a kompetencia-alapú oktatásban résztvevő
tanulók majd jobban teljesítenek a munkaerőpiacon, de ezt csak 10 év múlva lehet mérni. Jó lett
volna, ha az Intézkedés kifutása után lett volna teljesítménymérés, de a mindenkit mérő országos
kompetenciamérés nem alkalmas erre. Azt kellett volna látni, hogy azonos korosztály, azonos
feltételek mellett mit teljesít, jó lett volna látni, megmutatni, hogy mit teljesít a gyerek a program
után, a program előtt.”
„Elindult az egységes minőségbiztosítási rendszer, de forráshiány miatt elakadt. Eljutottak az iskolák
az önértékelésig, de a beküldött anyagaikról értékelést nem kaptak, sőt az eredeti dokumentációt (egy
év után) nehezen szerezték vissza a programirodától. Bár minden intézményben működik
minőségbiztosítási rendszer, mégis jó lett volna, ha ezt a HEFOP-on belül is sikerül fejleszteni, hiszen
ez az átfogó szakmai, módszertani fejlesztési program az intézményi élet egészét érinti, átalakítja. Az
interjúalanyok úgy tudják, hogy „a források mentorálásra lettek átcsoportosítva. Az volt a terv, hogy
javaslatok születnek a programvezetés részéről, hogy milyen képzésekre menjenek, milyen
kompetenciát kell fejleszteni az intézményekben, de ebből nem lett semmi, tanácsadás nem lett.
Összehangolás annyi volt, hogy annak idején konzorciumi iskolák együtt készítették el az IMIP-jüket,
ebben összedolgoztak. Ha az NFT1-ben kidolgozták volna a központi minőségbiztosítási rendszert,
akkor a TIOK-ok próbálták volna ki azt is.”
(Jegyzőkönyv a HEFOP 3.1. Intézkedés TIOK vezetőivel készített fókuszcsoportos interjúról)
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A 2. főhipotézisre adott összegző megállapítás:
Az Intézkedésben foglalt tevékenységek a stratégiai fontosságú mérés-értékelési komponens
elhagyását leszámítva tervezett formában, tartalommal valósultak meg. A kezdetektől
meglévő időhiány következtében folyamatos volt a feladatok átütemezése.
3. főhipotézis: az alintézkedések és várható eredményeik koherensen illeszkednek a
megfogalmazott célokhoz
3.1. alhipotézis: az alintézkedések tervezése úgy történt, hogy azok erősítsék az
Intézkedésben (OP) kitűzött célokat
Az Intézkedésben tervezett programelemek kivétel nélkül a tantermi munkára irányulnak és a
pedagógusok szakmai módszereit, és szemléletmódját fejlesztik. A projektek és az OP kitűzött céljai
közötti szoros megfelelést (1) a kompetencia-alapú oktatás (2) a digitális tanulás és (3) az
intézményfejlesztés koncepciójának kidolgozása és gyakorlati szintre bontása jelenthette volna. Ilyen
stratégiai koncepciók azonban – az értékelők tájékozódása alapján - nem készültek.
Ilyen összekötő szakmai kapcsolódás hiányában az általános és indokolt fejlesztési célok
(kompetencia-alapú oktatás fejlesztése) részletesen kidolgozott, vegyes tartalmú alintézkedésekhez
kapcsolódnak.
3. táblázat: lehetséges kapcsolat az operatív program és az alintézkedések között
Kulcsfogalom
Kompetenciaalapú oktatás

Kifejtendő tartalom
Milyen hozzáadott értéket tud felmutatni a
kompetencia-alapú
oktatás
a
hagyományos
(mainstream) oktatással szemben?
Mit jelent a kompetencia a közoktatásban
megfogalmazott követelmények és értékelési eljárások
vonatkozásában?
Mit jelent a kompetencia a NAT és az oktatási
intézményekben használt tartalmak, taneszközök
vonatkozásában?
Mit jelent a kompetencia a NAT és az oktatási
intézményekben
használt
tanítási
módszerek
vonatkozásában?
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Kulcsfogalom

Kifejtendő tartalom

Digitális tanulás

Milyen hozzáadott értéket tud felmutatni a digitális
tanulás a hagyományos oktatási-tanulási gyakorlattal
szemben?
A közoktatási munka mely területein célszerű a digitális
tartalmak és tanulásszervezés bevonása, és mely
területeken nem?
Képes-e a hagyományos oktatás-tanulás és a digitális
tanulás egymást erősíteni és támogatni?
Milyen intézményi változások szükségesek ahhoz, hogy
a kompetencia-alapú oktatás és a digitális tanulás
alkalmazása a lehető legjobb hatékonysággal valósuljon
meg?
Az intézményi működés mely területein szükségesek
változások?
Mi a jelenlegi jogi, pénzügyi és szervezeti mozgástere a
vezetőknek a szükséges változtatások végrehajtására?
Mik a legcélravezetőbb vezetői technikák a szükséges
változások végrehajtására?

Intézményfejlesztés

Feltételezett
kapcsolódás a fejlesztési
célokhoz
A
digitális
tanulás
közoktatási megjelenése a
tanulók – legalább - egy
kulcskompetenciáját
fejleszti,
ezáltal
a
közoktatásból kilépőket
versenyképesebbé téve a
munkaerőpiacon.
Az intézményfejlesztéshez
nyújtott
támogatás
megkönnyíti
a
kompetencia-alapú oktatás
és
digitális
tanulás
alkalmazásához szükséges
intézményi
változások
végigvitelét.

3.2. alhipotézis: az Intézkedés végrehajtása során nem került sor a tervezett célok alapvető
felülvizsgálatára
A végrehajtás során a tervezett célok alapvető felülvizsgálata nem történt meg. A Támogatási
Szerződés nyolc módosításának tanulmányozása kétségtelenné teszi, hogy elsősorban tevékenységek
időhatárainak átütemezése, tevékenységek bővítése, segédtevékenységek elhagyása történt. Az
indikátorok módosítása nem a célokra, csupán azok mennyiségi dimenziójára vonatkozott. A
tartalomfejlesztési (hagyományos és digitális), tesztelési, bevezetési és képzési célok mindvégig
változatlanok maradtak és a kompetencia-alapú oktatás fogalma köré szerveződtek.
3.3. alhipotézis: az Intézkedés előrehaladása közben mérhetők a célok egyértelműen
meghatározott indikátorok segítségével
Az indikátorok igen nagy ingadozást mutattak az Intézkedés végrehajtása során. Az OKI
tesztfeladatok fejlesztésére vonatkozó indikátorai változatlanok maradtak és teljesültek. A suliNova
kezdeményezésére történt indikátor-módosítás (egyszerűsítés) során az Educatio digitális
tartalomfejlesztésére vonatkozó eredeti 21 indikátorból 1 db maradt (az alábbi táblázatban 3 db
indikátor szerepel, ám ezek közül is csak egyet figyeltek az Intézkedés megvalósítása során
folyamatosan), majd a 2006. májusi módosítással az 1,4 milliárdos digitalizációs fejlesztésnek egyetlen
indikátora sem lett. (Az Educatio ez után is a korábbi indikátor teljesítésének szellemében dolgozott.)
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A suliNova esetében inkább a tervezési hibák utólagos korrekciójaként fogható fel az indikátorok
módosítása.
Az alábbi táblázat összefoglaló áttekintést ad az indikátorokról.
4. táblázat: az Educatio Kht. számára meghatározott célindikátorok
Mutató

Célérték

360 fokos értékelést támogató
szoftver –
az értékelést ténylegesen elvégző 1000
és központilag kiértékelt
intézmények száma
Elektronikus aláírást alkalmazó
8000
intézményvezetők száma
SDT
foglalkozások
kompetenciafejlesztéssel
és
10600
egyéb
módszertani
információkkal történő bővítése

Előző jelentés
időpontjában
érvényes
értékek

A jelentés készítésének
időpontjában érvényes
(kumulált) értékek*
összes

0

28

5000

8184

4600

5100

férfi

nő

3.4. alhipotézis: az elfogadott indikátorok használata stabilnak mondható. A támogatási
szerződésben engedélyezett tevékenységek segítik a programszintű célok és a hozzájuk
rendelt indikátorok teljesülését
A 3.3. pontnak megfelelően elmondható, hogy az Intézkedés indulásakor (Operatív Program és
Támogatási Szerződés) elfogadott indikátorok használata nem volt stabil. Többszöri és jelentős
változások történtek használatukban.
A fejlesztéspolitikai szinttel folytatott beszélgetések világosan jelezték, hogy az egyoldalúan kimeneti
oldalra rögzített indikátorok nem segítették az Intézkedés külső követését és ellenőrzését. Az
indikátorok közül kevés volt folyamati jellegű, amely megkönnyítette volna a fejlesztések követését.
3.5. alhipotézis: az elkészült termékek egyértelműen az Intézkedésben kitűzött célokat
szolgálják
Az Intézkedés során elkészült termékek köre nem változott lényegesen a tervezetthez képest. Az
elkészült termékek a kitűzött célokat szolgálják. Természetesen a termékek és a kitűzött célok közötti
változatlan összefüggést egy lazán kidolgozott, és változatosan értelmezett („metafora”) kompetenciafogalom keretei között kell értenünk.
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A 3. főhipotézisre adott összegző megállapítás:
Az alintézkedések és várható eredményeik három, nem kellően kibontott kulcsfogalommal
kapcsolódnak a megfogalmazott célokhoz. Ezek a „kompetencia”, a „digitális tanulás” és az
„intézményfejlesztés”. Az alintézkedéseknek a fejlesztési célokhoz való laza kapcsolódása
nyomán a megvalósítás igen sokszínű, leginkább egy pedagógiai-módszertani innovációs
fejlesztésként értelmezhető.
4. főhipotézis: az elvárható legjobb minőségben valósulnak meg a fejlesztések eredményei,
biztosított az elkészített programcsomagok szakmai minőségének és gyakorlati beválásnak
objektív tesztelése, jól működik a hibák észlelését és javítását lehetővé tevő rendszerbe
ágyazott minőségbiztosítás
4.1. alhipotézis: a fejlesztések megkezdése előtt eszközszinten mérték fel a vonatkozó
nemzetközi eredményeket és ezeket hasznosították a fejlesztőmunkában
Ilyen felmérés nem történt. Az OKI feladat-fejlesztése erőteljesen támaszkodott az idegen-nyelvi
vizsgák (angolszász) technológiájára, amely a kompetencia-alapú vizsgáztatás egy kipróbált és
működő területe. A másik két területen kifejezett törekvés volt tapasztalható a nemzeti fejlesztésre (új
tartalmak és egy új digitális tartalmi szabvány). Fontos, hogy a fejlesztések – néhány szakértőt és
kutatóműhelyt leszámítva – nem támaszkodhattak stabil hazai alap- és alkalmazott
kutatásokra sem, hiszen a tanulás kutatásába Magyarország – az OECD-államok egy részével
ellentétben – nem ruházott be jelentős forrásokat az elmúlt évtizedben. Ez a közeljövőben
tarthatatlannak látszik, a 2000-ben, 2003-ban és 2006-ban jó PISA teljesítményt felmutató államok
többsége erőforrásokat összpontosított a tanulás kutatásába és az oktatási tartalmak és módszerek
korszerűsítésébe.
4.2. alhipotézis: a menedzsment-folyamatok szabályozottak és biztosítják a megvalósítás
során a szükséges visszacsatolást (PIK, EMIR)
E tekintetben a három kedvezményezett eltérő gyakorlatot mutatott fel. Az OKI egy viszonylag
kisméretű forrással korábbi munkák kiterjesztését végezte el, hagyományos szervezeti formában. Az
Educatio Kht. közbeszerzéses modellje és belső minőségbiztosítási rendszere megfelelően működött.
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Igazi menedzsment-kockázat a suliNovanál jelentkezett, ahol – a menedzserekkel folytatott
interjúk tanúsága szerint részben a Pénzügyminisztérium nyomására - nem jött létre az
általános szolgáltató és a HEFOP 3.1. intézkedés keretében szolgáltatási feladatoktól
elkülönülő programmenedzsment-szervezet, ugyanakkor az irányítók a belső fejlesztés
mellett döntöttek. Ez a modell viszonylag hamar működésképtelenné vált, és csak sokszori
átszervezések és hősies erőfeszítések nyomán állt be a szervezeti működés egy elfogadható színvonalú
rendje. A menedzsment-folyamatok csak korlátozottan voltak szabályozottak, és az irányítás
konszolidációjához az informális együttműködések kialakulása volt szükséges. Erről a hiányosságról
az alintézkedésekben érintett közoktatási intézmények képviselői is beszámoltak, akik jelezték, hogy a
belső kommunikáció, dokumentáció és jelentés folyamatainak felülete és formai keretei nem
dolgozódtak ki az Intézkedés elindulását követően.
Fontos megállapítás, hogy a kezdeti kísérletek ellenére a három kedvezményezett irányítási
együttműködése nem formalizálódott. További menedzsment-problémaként jelentkezett, hogy a
tervezés szakaszában még a 3.1.-es intézkedés keretében elképzelt tevékenységcsomag – később önálló
2.1.-es intézkedés – levált és a 3.1.-es intézkedés irányítói számára átjárhatatlan, zárt szakmai területté
vált.
A kérdőíves vizsgálat azonban azt is igazolta, hogy a menedzsment-folyamatok szabályozásában
jelzett hiányosságokat a menedzsmentben dolgozók és az érintett közoktatási intézmények
képviselőinek közös erőfeszítései – részben – át tudták hidalni.
Az Intézkedés megvalósításának második szintje a 3.1.2. alintézkedés tesztelő konzorciumainak és a
3.1.3. alintézkedés bevezető intézményeinek működtetése volt. Az intézményvezetői fókuszcsoportos
beszélgetések alapján elmondható, hogy az Intézkedés indulásakor nem volt részletesen kidolgozott
menedzsment-koncepció, és hozzá kapcsolódó segédeszközök (SZMSZ, PIK, formanyomtatványok).
A támogatást nyert intézmények az Intézkedés folyamán maguk alakították ki a menedzsmentrendszerüket.
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7. ábra: a bevezető (3.1.3-as) intézmények kitöltőinek véleménye (N=251)
A kitöltők tapasztalatai a HEFOP 3.1 intézkedésről
(probléma esetén kapnak-e segítséget a
Programvezetéstől)
8%

5%

22%

Igen, rendszeres,
hatékony szakértői
támogatást kapunk
Igen, esetenként kapunk
választ a kérdéseinkre
Igen, de nem igen tudjuk
felhasználni a segítséget
Nem

65%

A 7. ábra azt mutatja, hogy a bevezető intézmények kérdőívet kitöltő munkatársai milyennek érzik a
programvezetés segítségnyújtását.
4.3. alhipotézis: biztosított az elkészített programcsomagok szakmai minőségének és
gyakorlati beválásnak objektív tesztelése, jól működik a hibák észlelését és javítását lehetővé
tevő rendszerbe ágyazott minőségbiztosítás
Általában véve elmondható, hogy a tartalomfejlesztés és az ehhez kapcsolódó felkészítő képzések és
szakmai szolgáltatások a közoktatás közép- és hosszú távú korszerűsítése céljából indultak el, így
objektív beválás-vizsgálatra a következő években még nincs mód. Ennek legalapvetőbb feltétele az
lenne, hogy a tanulók egy megfelelő számú és reprezentatív összetételű (tehát összehasonlítható)
csoportja a kompetencia-alapú oktatáshoz kifejlesztett programcsomagokkal tanulva járja be a
közoktatás minden évfolyamát.
A HEFOP 3.1. intézkedés termékeinek fejlesztés közbeni minőségbiztosítása mindhárom
programelemben kidolgozott volt és működött.
Problémaként inkább a fejlesztés nyomán elkészült termékek objektív tesztelése említendő.
A suliNova által már kifejlesztett programcsomagok tesztelésekor, az első Támogatási
Szerződésben tervezett bemeneti és kimeneti mérés nem történt meg. Így a program
befejezésekor nincs külső mérési adat a programcsomag és az új tanítási-tanulási módszerek
pedagógiai hozzáadott értékéről.
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Ugyancsak késik a kifejlesztett programcsomagok tágabb, szakmapolitikai körben történő értékelése.
Különösen fontos lenne a kompetencia-alapú oktatással kapcsolatban szkeptikus, de nyitott
szakmapolitikai csoportok bevonása ebbe a folyamatba.
A HEFOP 3.1.4. alintézkedés során kifejlesztett és megtartott felkészítő képzések beválásáról a
képzők minőségbiztosítási rendszere szolgáltatott adatokat.
Az Educatio által kifejlesztett digitális tartalmak használata esetében csak használati intenzitást
(látogatás és letöltés) lehet mérni, tanórákon vagy egyéni felkészüléseken tesztelt beválását nem.
4.4.

alhipotézis:

az

Intézkedés

végrehajtása

során

törekvés

tapasztalható

a

minőségbiztosításra és tudásmenedzsmentre, azaz a felhalmozott tapasztalatok és jó
gyakorlatok tudatos gyűjtésére és hasznosítására
Mindhárom kedvezményezett kidolgozta és működtette a maga tudásmenedzsment gyakorlatát.
Ennek szervezettsége, színvonala és eredményei erősen eltérőek.
Sokkal gyengébb pont volt a létező jó gyakorlatok szervezett gyűjtése, amelynek – optimális esetben –
meg kellett volna előznie a tényleges fejlesztőmunkát. Némileg kivételt jelent a fenti állítás alól az
Educatio Kht. és a suliNova által megvalósított digitális fejlesztés, amely egy figyelemre méltó lengyel
természettudományos oktatási program hazai adaptációját célozta. A szemléletbeli és tervezési
problémák a Támogatási Szerződés után olyan megvalósítási gondokkal egészültek ki (időnyomás),
amelyek eleve kizárták a jó gyakorlatok gyűjtését és beépítését. Olyan országok esetében, ahol
decentralizáció csak korlátozottan ment végbe és az oktatási intézményrendszert nem jellemzi az
innováció, a fentebb jelzett hiány nem jelentős. Magyarországon azonban a 80-as évek végétől olyan
kísérletezés és tudásfelhalmozás történt – többek között a hatékony oktatási és tanulási technikák
területén – amely különösen fájóvá teszi a jelzett hiányt.
4.5. alhipotézis: a végrehajtás során nem keletkeztek olyan akadályok (időbeli csúszás),
melyek komolyan veszélyeztették volna a fejlesztési eredmények minőségét
A suliNova által irányított tartalomfejlesztés esetében mind a szakértők, mind pedig a tesztelő
intézmények olyan időnyomásról számoltak be, amely esetenként rontotta a fejlesztési eredmények
minőségét. A végrehajtási akadályok kezelésének legfontosabb terepe a Támogatási Szerződés
nyolcszori módosítása volt. Ugyanakkor hangsúlyozandó, hogy az időnyomástól leginkább sújtott
suliNova programirányítóinak munkája nyomán az Intézkedés utolsó szakaszára a fejlesztési
folyamat „egyenesbe került” és az eredetileg tervezett módon halad. A termékek minőségének
biztosítása szempontjából a legnagyobb kockázat az, hogy az induláskor keletkezett
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időveszteség miatt a kifejlesztett tartalmak végleges korrekciójára már nincs idő és pénz a
programzárást megelőzően. Ez eltérő módon befolyásolja a hat kompetenciaterületre kifejlesztett
tartalmakat, egyes területeken a fejlesztés is jó minőségű volt és menet közbeni korrekcióra is volt
mód. Szakmai interjúalanyaink a matematikát, az olvasás-szövegértést és az idegen-nyelvet sorolták
ebbe a csoportba. Más területeken a fejlesztés egyenetlen minőséget eredményezett és még nem
került sor korrekcióra. (Fontos, hogy az idézett besorolás mögött nem áll mérési eredmény).
Természetes, hogy a tervezési problémákból fakadó időcsúszások az első évben rótták a legnagyobb
terhet a részt vevő intézményekre.
Az új programcsomagok tesztelését végző közoktatási intézmények képviselői a következőképpen
látták a fenti megállapításokat: „A pályázati módosításokat decemeber 31-ig kellett leadni, közben
volt a karácsony. Csak ekkor szembesültek a pályázó intézmények azzal, hogy mi a központi
program, mire pályáztak valójában. Mikorra kiírták a pályázati eredményeket, már nem volt igaz az,
hogy mi a feladata a TIOK-nak. Csúszás, folyamatos feladatváltozás volt, nem volt
információáramlás, kommunikáció az Educatio, suliNova és az OMAI között. A késések miatt
nagyon sok minden bukott, meg sem valósult, vagy csúszott, pl. az egész tanéves anyagot 1,5 hónap
alatt próbálták ki. Véletlenül tudták meg az intézmények azt is, hogy nem lesz az első évben IKT
fejlesztés, központi minőségfejlesztés. Az Educatio Kht.-t megkérdezték, mikor lesznek a
felkészítések, azt a választ kapták, hogy októberben, novemberben. A tervezők nem vették
figyelembe, hogy a tanév szeptemberben kezdődik. Az Educatio nem tekintette partnernek a TIOKokat. Úgy kezdték az első tanévet, hogy semmi nem volt a kezükben.” (Összefoglaló a HEFOP 3.1.
intézkedés TIOK vezetőivel készített fókuszcsoportos interjúról)
Az Intézkedés utolsó harmadára a késések fokozatos ledolgozása és a szakmai-működési
konszolidáció volt jellemző.
8. ábra: a tesztelő (TIOK-os) intézmények kérdőív kitöltőinek véleménye az Intézkedésről
(N=75)
A kitöltők véleménye az Intézkedésről (a HEFOP
ütemezése; % )
35%
Ugyanígy ütemeznénk
Máshogy ütemeznénk,
mert

65%
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9. ábra: a tesztelő (TIOK-os) intézmények kérdőívet kitöltő munkatársainak véleménye a
HEFOP 3.1 intézkedésről (N=36)
A kitöltők véleménye a HEFOP-ról (mi miatt
ütemeznének máshogy; említések száma)
2
4

5

Modulok sorrendjét
Eszközök kiszállítása,
beszerzése időben történjen

3

Feltételrendszer, idő és tervezés
hiányzott
Előbb továbbképzése, aztán
bevezetés
Kimeneti követelményeket
figyelembe venni

22

10. ábra: a bevezető (3.1.3-as) intézmények munkatársainak véleménye az Intézkedés
ütemezéséről (N=251)
A kitöltők véleménye az Intézkedésről (máshogy
ütemeznének-e, % )

51%

49%

Ugyanígy ütemeznék
Máshogy ütemeznék
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11. ábra: a bevezető (3.1.3-as) intézmények munkatársainak véleménye arról, hogy miért
ütemeznék másképp az Intézkedést (N=118)

késett minden a
projektmegvalósításban

A kitöltők véleménye
(máshogy ütemeznék az intézkedést,
mert...;az említések
% -os megoszlása)

a továbbképzéseket tennénk a
legelejére
a szerződéskötés csúszása miatt
nem volt felkészülési idő

1%
7%

2%
6%

a pénz nem jött meg időben
most már van tapasztalat, segítség
nélkül nehéz volt
1.osztálytól indítanánk fokozatosan
minden tantárgyból a bevezetést
sok az adminisztráció

14%

13%

nehézkes volt a taneszközök
rendelkezésre bocsátása

45%

12%

A 11. ábra szerint a legnagyobb ütemezésbeli hiba az volt, hogy a továbbképzések nem jó
időpontban voltak az Intézkedés megvalósítása közben.
4.6. alhipotézis: a fejlesztési termékek első szakmai véleményezése (pedagógusok és
megbízott szakértők) pozitív visszajelzéseket hozott
A pedagógusok és a diákok visszajelzése pozitív és nagyfokú elkötelezettséget mutat az oktatás
tartalmi korszerűsítése irányába. A digitális termékek az Intézkedés konszolidálását követően, a
hagyományos tartalmak egyfajta kiegészítő elemeként tűntek fel és fogadtatásukról még nem lehet
érdemi visszajelzés. A fejlesztő-szakértők – természetesen – árnyaltabb képet adtak a fókuszcsoportos
beszélgetésen.
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12. ábra: a tesztelő (TIOK-os) intézmények munkatársainak véleménye az Intézkedés egész
közoktatásra való kiterjesztéséről (N=75)
A kitöltők véleménye a HEFOP 3.1-intézkedésről
(jónak tartaná-e bevezetni a Programot a teljes
magyar közoktatásban; % )
9%

Igen, mindenképpen
20%

Igen, de csak ha
meglennének hozzá a
szükséges feltételek (képzés,
megfelelő tananyag
átalakítás, teljes körű
intézményi bevezetés)
Nem

71%

A 12., illetve 13. ábra azt mutatja az Intézkedés különböző érintett intézményei esetében, hogy
milyen mértékben, illetve feltételekkel látják bevezethetőnek a HEFOP 3.1 eredményeit az egész
magyar közoktatásba. A bevezetők esetében 21%-a, a TIOK-intézményeknél 17,4%-a a kitöltőknek
akár ilyen formában, minden egyéb feltétel nélkül is kiterjesztené az Intézkedés eredményeit.
13. ábra: A bevezető (3.1.3-as) intézmények véleménye az Intézkedés bevezethetőségéről
(N=251)
A kitöltők véleménye a HEFOP 3.1-intézkedésről
(jónak tartaná-e bevezetni az eredményeket a
teljes magyar közoktatásban; % )

5%

21%

74%
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Igen, mindenképpen

Igen, de csak ha meglennének
hozzá a szükséges feltételek
(képzés, megfelelő tananyag
átalakítás, teljes körű intézményi
bevezetés)
Nem
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14. ábra: a tesztelő (TIOK-os) intézmények kitöltőinek véleménye a diákok Intézkedéshez
való hozzáállásáról (N=75)
A kitöltők véleménye az Intézkedésről (a diákok
hozzáállása kompetencia-alapú oktatáshoz; % )
Egyöntetűen tetszik nekik,
jobban motiváltak a tanulásra,
ismeretszerzésre
Tetszik nekik, de egyes
területeken még adódnak
problémák
Van, aminek örülnek és van,
aminek nem

0%

0%
19%

35%

Semleges a hatás
Nem tetszik nekik

46%

A 14. és 15. ábra a kitöltő munkatárs véleményét mutatja az intézményekben kompetencia-alapú
oktatásban részesülő diákok élményeiről. Kiemelkedő, hogy mindkét intézménycsoportban nagyon
magas azok aránya, akik a tanárok szerint élvezik az új módszertan szerint való tanulást, és egyik
esetben sem lehet beszámolni negatív, sőt semleges hozzáállásról sem.
15. ábra: A bevezető (3.1.3-as) intézmények munkatársainak véleménye a diákok
tapasztalatairól (N=251)
A kitöltők véleménye az Intézkedésről (a diákok
hozzáállása a kompetencia-alapú oktatáshoz; % )
0%

0%

14%
37%

Egyöntetűen tetszik nekik,
jobban motiváltak a
tanulásra,
ismeretszerzésre
Tetszik nekik, de egyes
területeken még adódnak
problémák
Van, aminek örülnek és
van, aminek nem
Semleges a hatás

49%
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Ezzel a hipotézissel kapcsolatban fontos visszajelzés az, hogy az Intézkedés kapcsán létrejött tanártovábbképzések

milyen

véleményeket

generálnak

a

résztvevőkben.

A

fókuszcsoportos

elbeszélgetéseken kiderült, hogy elég színes tapasztalatokról tudnak beszámolni az intézményi
projektvezetők, a bevezető intézmények kitöltőinek véleménye pedig a 16. ábrán látható, amely jelzi,
hogy a továbbképzések inkább hasznosak voltak, mint nem.
16. ábra: a bevezető (3.1.3-as) intézmények kitöltőinek véleménye a továbbképzésekről
(N=251)

A kitöltők véleménye az Intézkedésről (mennyire
tudják használni a továbbképzésen tanultakat, % )
6%

1%
20%
Nagyon jól
Eléggé jól
Nem igazán tudjuk
használni
Egyáltalán nem tudjuk
használni

73%

Az alábbi visszajelzések a fókuszcsoportos beszélgetésekből és a mentori jelentésekből történt
válogatás eredményei:
A visszajelzések szerint a 6-12 éves gyerekek kifejezetten élvezettel dolgoztak a programcsomagokkal,
a serdülőknek azonban több negatív megjegyzése is volt. A feladatok pontatlansága mellett főként a
továbbtanuláshoz szükséges ismeretek hiányát tették szóvá. Fontos feladat a követelmények
összehangolása a központi és helyi felvételikkel.
„Tantárgyanként és pedagógusonként változó a megítélés. A nyitott, befogadó tanárok a kezdeti
nehézségek ellenére inkább örömüket lelték a bevezetésben. A korábbi munkamódszerükhöz
ragaszkodó, „előadó” pedagógusok nehezen voltak meggyőzhetőek a váltás szükségességéről.”
A pályázati anyagot összeállító iskolavezetés a legtöbb helyen pontosan mérte fel a helyi adottságokat
és az elmozdulás szükségességét. A legtöbb helyen jól látják a kidolgozott programcsomagok
bevezetésének előnyeit is, de az új elveket nem minden esetben képesek elfogadtatni a tekintéllyel
bíró, de rugalmatlan kollégákkal. „Különösen a válogatott gyerekekkel dolgozó, teljesítménycentrikus pedagógusok körében érezhető elutasítás. A testületi értekezleteken kívül több
intézményben egyéni meggyőzésre is sor került. Minden tekintetben szükséges és megnyugtató lenne,
ha az iskola egész nevelőtestülete ismerné és kipróbálná a programcsomagokat. Rengeteg félreértés
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megszűnne, ha az egyes osztályokban tanítóknak legalább 1-2, helyi tantervhez igazított modult
teamben kellene feldolgozniuk.”
(A mentori tevékenység összegző beszámolója a HEFOP 3.1.3-as mentorokat foglalkoztató
szervezetek számára, Budapest)
A mentorok tapasztalatai alapján a gyermekek, tanulók körében népszerű a program, különösen
szívesen fogadják a tanulók az egyéni odafigyelést, az egyéni segítést, amit a pedagógusoktól nap
mint nap kapnak.
„A bevezetésben résztvevő pedagógusok nagy várakozásokkal tekintettek a bevezetendő
Intézkedésre, szívesen dolgoznak a programcsomagok szerint. Néha egy-egy bizonytalan helyzet
okozott kisebb nagyobb problémát, amit közösen a mentorral, illetve iskolavezetéssel sikeresen meg
is oldottak.”
Az iskolavezetés általában elkötelezett a HEFOP alintézkedései iránt, de találkoztak a mentorok
olyan intézményekkel is, ahol valójában nem tudták korábban, hogy mit vállalnak a pályázat
teljesítése érdekében.
(A mentori tevékenység összegző beszámolója a HEFOP 3.1.3-as mentorokat foglalkoztató
szervezetek számára, Debrecen)
Általánosnak tekinthető az a vélemény, amelyet az egyik programvezető pedagógus fogalmazott meg:
„A tanulók nyitottak, érdeklődőek voltak az új módszer iránt. Gyorsan megszokták és elfogadták a
gyakori csoportfoglalkozásokat. A tanítási órákat élvezetesebbnek, kevésbé fárasztónak, újszerűnek
ítélték meg, a kicsi gyerekek inkább játékként élték meg a foglalkozásokat. Pozitív dolognak tartották,
hogy sokszor ki lehetett lépni az iskola falai közül, a helyszínen megnézni, megtapasztalni valamit. Jó
közösséggé formálódtak, segítőkészebbek lettek, megváltozott egymáshoz való viszonyuk. Tetszett
nekik az új típusú tankönyv. Nagyon élvezték a „C” programcsomagot, bábozást, dramatikus játékot
lelkesen végezték.”
A középiskolások eleinte idegenkedtek ezektől a módszerektől, de hamar megszokták. Hiányolták az
átfogó rendszeres tudást, néha unták a sok hasonló jellegű vagy nehéz feladatokat. Több feladat
viszont közel került hozzájuk, szívesen csinálták.
Az augusztusi képzés kevés volt a pedagógusoknak is arra, hogy átlássák teljes egészében az
Intézkedés lényegét, és azt, hogy ez mennyi és milyen munkával fog járni. De a tankönyvek és
módszerek mélyebb megismerésével már szívesen tanítottak az Intézkedés eredményeivel. Élvezték a
változatos munkaformákat, annak ellenére, hogy nem mindig bizonyult hatékonynak (pl.
középiskola nyelvtan). Nehézséget okozott nekik, hogy hagyományos tantárgyi struktúrába kellett
illeszteni olyan tartalmakat, amely időben nem volt mindig megoldható.
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„Jól felkészült, szakmailag nagy tapasztalattal rendelkező kollégákkal volt kapcsolatunk, akik nagy
lelkesedéssel végezték munkájukat. Nem csüggedtek a nehézségek láttán sem, sokan szívesen
folytatnák a jövőben.”
Általában segítő, támogató volt az iskolavezetés, egyéb elfoglaltságaik miatt nem mindig tudták
figyelemmel kísérni a folyamatot. Alapvetően bizakodóak voltak, de némi kétely jelen volt, hiszen
nem látni a kimenetet (főleg középiskola), emellett nyilván kételkedtek kissé a pénzügyi problémák és
az eszközök késése miatt. Nagyon sok intézmény szervezett kistérségi szakmai napokat, bemutatni a
környező iskoláknak a tapasztalatokat.
(A mentori tevékenység összegző beszámolója a HEFOP 3.1.3-as mentorokat foglalkoztató
szervezetek számára, Eger)
Egyik résztvevő így nyilatkozott: „Az Intézkedés legnagyobb eredménye a résztvevő pedagógusok
körében a módszertani eszköztár bővülése, és a szemléletváltás. Ez az első olyan központilag indított
- tehát nem egy iskola kezdeményezésére alulról szerveződött - intézkedés, amely elérte az
osztálytermeket, és valóban megújította a tanórákat. Megújult a pedagógus, kilépett a burkából. Van
kifutási ideje a fejlesztésnek, van kipróbálás, tesztelés, és bevezetés. Akkora értékek vannak a
programban, amit kár volna veszni hagyni, van benne perspektíva. Nem áll fenn a veszély, hogy
bármelyik intézmény visszamondaná a programot.”
Intézményvezetőként nagyon jó a vélemény, a napi gyakorlatból látják a vezetők, hogy 2 év alatt
mennyit változtak a kollégák, teljesen másként nyúlnak a gyerekekhez, egyéni képességekhez
igazodnak. Egyéb eredmény, hogy „a tanító néni is használja a számítógépet, digitális tananyagot
használ, viszi az órára a számítógépet. Korábban a tanárok ragaszkodtak a 10 éves óravázlatukhoz, de
rájöttek, hogy a feladatok ugyanúgy megmaradnak a számítógépen. Sőt a feladatokat a kollégáknak is
át kell adni, ne kelljen a másiknak ugyanazokat az anyagokat leszedni az Internetről, pedig ez nem
volt szokás korábban.”
Általános vélemény volt a fókuszcsoportos beszélgetéseken, hogy „a felelősséget megosztotta a
programvezetés az iskolák és a pedagógusok között is, ők pedig együttműködtek, és egymást
fejlesztették, innovációs spirál alakult ki, így nem lehet eltörölni az Intézkedés eredményeit, mert
bizonyos dolgokat mindenképpen használhatnak a pedagógusok, bármi történjék is. Nem tudják
elfelejteni azok, akik egyszer kipróbálták, megtanulták, elfogadták és viszik tovább akár
szájhagyomány útján is.”
Az egyik elkötelezett interjúalany úgy nyilatkozott, hogy „az Intézkedés bevezetése egy maradandó
közoktatási innovációnak tekintendő, eredményei megmaradnak, akármi is történik. Ez a legátütőbb
és legátfogóbb innováció, ami eddig történt az utóbbi időben a közoktatásban. Megvannak az
évfolyamonkénti, kompetenciánkénti programcsomagok, a tesztelésben, kipróbálásban olyat
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ismertek meg a pedagógusok, amit tovább akarnak vinni. A szülők támogatják, a diákok nagy
részének is az a véleménye, hogy kell. Bűn lenne nem folytatni.”
Az egyik legfontosabb eredménye az Intézkedésnek (a fókuszcsoportos megbeszélések tapasztalatai
szerint), hogy az új rendszerben nincs elveszett gyermek, differenciáltan, valóban képességeket
fejlesztve, egyénileg foglalkozik a tanár a diákokkal. Nagyon nagy eredmény az életpálya-építés és
szociális kompetencia, egyáltalán már az is, hogy önismerettel, személyiségfejlesztéssel tudnak
foglalkozni.
Emellett a megkérdezettek szerint: „kialakult egy olyan eszközrendszer tankönyvekkel,
módszertannal, amelyik lefedi a képességfejlesztési követelményeket, célokat, amelyeket a NAT
tartalmaz, most válik igazán érthetővé, és valósággá a NAT.” (Összefoglaló a HEFOP 3.1.
intézkedés TIOK vezetőivel készített fókuszcsoportos interjúról)
„Mivel minden konzorcium másképp tervezte meg a belépő évfolyamokat, így eltérőek a
tapasztalataik is. A legkönnyebb az óvodákban bevezetni az új módszereket, a legnehezebb az iskolák
felsőbb évfolyamaiban. Ott az ellenállás a diákok részéről volt nagyobb, fél év után megkérdezték,
hogy mikor tanulunk. Nem vették észre, hogy tanulnak, velük is nehéz elfogadtatni, hogy
észrevétlenül is lehet tanulni.”
Eltérő véleménnyel voltak a TIOK vezetők arról, hogy csak felmenő rendszerben érdemes-e bevezetni
az eredményeket az intézményekbe, vagy a felsőbb évfolyamokat át lehet állítani rá. Általában a
szakközépiskolában örömmel fogadták a tanulók az újszerű órákat, de az „elit” gimnáziumban
kijelentették, hogy ez kicsiknek való játék, amit ők nem szeretnének csinálni. A gimnáziumok csak az
idegen nyelvből tartották meg a programot, a többi tárgyból nem tudták magukévá tenni ezt a
szemléletet.
A szakiskolák teljes mellszélességgel kiálltak az Intézkedés mellett, annak ellenére, hogy az elején a
suliNova számára is újdonság volt, hogy szakiskolák is konzorciumtagok, ezért számukra is kell
külön programelemeket fejleszteni. Végül ez lett az egyik legsikeresebb része az Intézkedésnek.
A szülők főleg a középiskolai felvételi miatt, illetve az érettségi követelmények miatt tartanak a
HEFOP 3.1 eredményeitől, nem látják, hogy az Intézkedés tartalma mennyiben segíti a sikeres
átmenetet, kimenetet, van-e folytatása a középiskolákban, tud-e olyan iskolába menni a diák,
amelyben kompetencia-alapon tanulhat. „Ahol felmenő évfolyamokban vezették be az
eredményeket, ez nem ekkora probléma.”
Több pedagógus feloldódott ebben a dologban. Folyamatos meggyőződés kell, hogy működik a
dolog.
„A megvalósítás során beszerzett eszközök nagyon hasznosak, a gyerekek szeretik. Sok belső nyílt
órát tartottak. Végre valami az osztálytermekben történik, de csak akkor működik, hogyha alkalmas
rá a kiválasztott pedagógus.”
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Volt olyan vélemény, mely szerint: „az óvodákban a szakmai program csodálatos volt, és éppen ez, a
szakmai megújulás a legfontosabb programcél. Az elkészült szakmai anyag csak egy ajánlás a kollégák
számára, nem kötelező jellegű, de az eredmények láttán megjött a kedve a fejlesztéshez azoknak is,
akik korábban távol maradtak a HEFOP 3.1-től. Az óvodában a szülők kezdeményezték, hogy
minden csoport vezesse be a kompetencia-alapú fejlesztést.”
A tanítókon keresztül is más szemlélet kezdett kialakulni az egész tantestületben, sok nyílt órát
tartottak, sok kolléga látogatott órákat.”
A differenciálás is nagy eredménye az Intézkedésnek: „többféle gyerek van, főleg a speciális
szakiskolában, de egyénenként nehezebben tudnak fejlődni, csapatban kell dolgozni. A csoportban
való dolgozás nagyon jól ment, a szociális kompetencia igencsak fontos.”
A szakmai munka feledteti a bürokratizmust. „A mi munkánkat, szakmai anyagunkat senki sem tudja
elvitatni, elvenni”.
Általános vélekedés volt, minden interjú-alany egyetértett az alábbiakkal: „az intézmény nagyságától
függetlenül 6 főt kellett biztosítani az Intézkedés megvalósításához, de nem mindegy, hogy hány fős
tantestületből állítják ki ezt a hat főt. A legtöbben az óvodában illetve az általános iskola alsó
tagozatában vonódtak be az intézkedésbe, itt a pedagógusok mindegyike, egy-egy esetben 70-80%-a
az új módszer alapján tanít. Felmenő rendszerben tehát jól fog működni. Ugyanakkor a felső
tagozatban és a középiskolákban a tanárok fele, vagy még kisebb aránya vonódott be a programba,
tanít eszerint. A szemléletváltás hosszú folyamat, a legnagyobb motiváló erő az, ha látják a tanárok a
diákok lelkesedését, tanulás iránti motiváltságát, illetve a szülők támogatását. Attól volt jó a HEFOP
3.1., amit a pedagógusok saját maguk raktak bele, persze ehhez kellett a külső lökés, támogatás is.
Csak akkor lehet ezt csinálni, ha teljesen azonosul vele a pedagógus. Van olyan tanító néni, akinek
nem olyan a személyisége, hogy azonosulni tudjon ezzel a dologgal, neki kínszenvedés ezzel a
módszerrel tanítani. De az, aki ilyen gondolkodású, az jól csinálja.”
Az egyik intézményi projekt-koordinátor elmondta, hogy: „a korábban konzervatív kolleganő
lelkesen mesél arról, hogy hogyan tud dolgozni a gyerekekkel. Korábban frusztrált volt, kiállt a tábla
elé, nem ért el semmit. Ez óriási eredmény. Csináltunk bemeneti és kimeneti mérést, kiderült, hogy a
gyerekek nagyon sokat fejlődtek. Megnézném, hogy egyénenként mit fejlődtek. Azt nem tudjuk
kimutatni”.
Egyöntetű volt a vélemény, hogy az elnyerhető támogatás összege volt a legvonzóbb, két intézmény
kizárólag emiatt pályázott. Négy intézményben korábbi innovációs tapasztalatokkal is rendelkeztek,
a kooperációs tanulás, a hátrányos helyzetűek kompetencia-alapú oktatását már korábban
megtanulta a tantestület, így kapóra jött ez a pályázat, amivel további anyagi és szakmai támogatást
kaphattak. Többen egyetértettek azzal, hogy látva az oktatásirányítás stratégiai céljait, az Európai
Uniós alapelvek mentén történő kompetenciafejlesztés irányvonalát, illetve az intézményi
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összevonások, forráselvonások tendenciáját, előre menekültek. Úgy gondolták, hogy úgyis alapvetően
meg kell reformálni az oktatási módszereket, eszközöket, most erre kaphatnak támogatást, később
támogatás nélkül úgy is be kellene vezetni ezeket az innovációkat. Továbbá kompenzálni szerették
volna a többi iskola elszívó hatását is. Két esetben a fenntartó szorgalmazta a pályázást, éppen a
fejlesztési pénzek kiegészítése érdekében. (Összefoglaló a HEFOP 3.1.3. alintézkedést bevezető
intézmények programmenedzsereivel készült fókuszcsoportos interjúról)
Összefoglalóan megállapítható, hogy a kifejlesztett programcsomagok (hagyományos és digitális
elemei), valamint a képzésekkel és mentori tevékenységgel megtámogatott módszertani váltás
elsősorban azon évfolyamokon talált támogatásra, ahol a teljesítmény, a tárgyi tudás és a felvételi
verseny hatása nem erős (óvoda, alsó tagozat és szakiskola). Ahol a tanulóközpontú pedagógiát már a
tárgyi tudás, a követelmények és a teljesítményelv váltja fel (részben a volt általános iskolai felső
tagozat, és egyértelműen a gimnázium), ott inkább csak a kidolgozott programcsomagok elemeinek
adaptálása volt tapasztalható.
A 4. főhipotézisre adott összegző megállapítás:
A fejlesztések eredményei – beválás-vizsgálat hiányában – még nem minősíthetők a
bevezetési szakasz visszajelzései alapján. A szakmai irányítás véleménye szerint a fejlesztés
egyes elemei az elvárható legjobb minőségben valósultak meg, míg más elemek erőteljes
korrekcióra szorulnak. A mérés-értékelés komponens elmaradásával nem lett biztosított az
elkészített programcsomagok szakmai minőségének és gyakorlati beválásnak objektív
tesztelése, ugyanakkor a fejlesztési folyamat során jól működött a hibák észlelését és
javítását lehetővé tevő rendszerbe ágyazott minőségbiztosítás. Idő hiányában nem minden
kompetencia-területen történtek meg a szükséges korrekciók.
5. főhipotézis: az oktatásigazgatási intézményrendszer a szükséges és elvárható mértékben
segíti az Intézkedés megvalósítását, annak lebonyolítását
5.1. alhipotézis: az Intézkedés tervezésekor történt partnerség-tervezés és előzetes
partnerségi kockázatelemzés
Az egyik szakmai irányító szavaival szólva, az időnyomás „a felvilágosult abszolutizmus
kényszerpályájára nyomta a fejlesztést”. Figyelemre méltó tény, hogy a tervezéskor leginkább háttérbe
szorult két aktor vált a HEFOP 3.1. intézkedés sikeres befejezésének legnehezebben kezelhető
elemévé. A tankönyvpiaci szereplők agresszív fellépése a tartalomfejlesztés értelmét kérdőjelezte meg,
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az intézményfenntartó önkormányzatok pedig az intézmények összevonásával befolyásolják az
Intézkedés által létrehozott szakmai hálózatok működését.
5.2. alhipotézis: az Intézkedésben foglalt célok elérésére rendelkezésre áll a megfelelő jogi és
adminisztratív környezet (országos szinten és a végrehajtó szervezetek szintjén)
Az értékelés során kapott menedzseri, szakmai vezetői, intézményvezetői és szülői visszajelzések
alapján elmondható, hogy a kompetencia-alapú oktatási tartalmak kidolgozása nem egyszerűen
tartalmi fejlesztés, hanem az oktatási rendszer szerkezetét, időgazdálkodását és tanulásszervezését is
tudatosan befolyásolni akaró kezdeményezés. Ezért az Intézkedésben foglalt célok elérésére
rendelkezésre álló jogi és adminisztratív környezetet vizsgálva - tágabb megközelítésében - elsősorban
a befogadó szakmapolitikai környezet hiánya érdemel kiemelést. Társadalmi dialógus és kiforrott
kompetencia/digitális tanulás/intézményfejlesztés koncepciók hiányában csak olyan felszínes
konszenzusról beszélhetünk, mint pl. „az alapkészségek megerősítése nélkül nem javíthatóak a
tanulói teljesítmények”. Ugyanakkor a 3.1. intézkedés néhány reformpedagógiai vadhajtását
(differenciálatlan gyermekkép, a házi feladat „életveszélyes” feladása, a tárgyi tudást és
teljesítményelvet preferáló társadalmi elvárások mellőzése, stb.) jelezték a fókuszcsoportos
beszélgetések.
A fejlesztésben foglalt célok eléréséhez szükséges jogi és irányítási környezet csak elemeiben áll ma
rendelkezésre. A tankönyvpiac szereplői egy évtizedes regulálási kísérletei nyomán a biztos piacot és
profitot szerző könyvkiadók nem költenek K+F-re, szerzőgárdájuk nem professzionalizálódott, és
rövidtávon alkalmatlanok egy modern fejlesztési termék átvételére.
A megfelelő jogi-irányítási környezet kulcselemei a követezők:


A Nemzeti Alaptanterv, amely a lisszaboni kompetenciaterületek átvételével lényegében
alkalmassá vált a tartalmi fejlesztés befogadására



A tankönyv-akkreditáció, amely nem ismeri el akkreditálható tankönyvként a suliNova által
létrehozott programcsomagokat



A közoktatási törvény, amelynek 2007-es módosítása során kikerült a programcsomag kifejezés,
így a suliNova termékei ma integrálhatatlanok a közoktatás jelenlegi működésébe. A tesztelő és
bevezető intézmények is a tantárgyi szerkezetet jelenítik meg a felhasználás legfontosabb
akadályaként
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Az érettségi követelményrendszere – amely felülről regulálja a középiskolák szakmai munkáját a kompetencia-alapú tartalmaktól teljesen független értékrendet és követelményrendszert jelenít
meg.

A kérdőíves vizsgálat eredményei világosan jelzik, hogy a fenti irányítási-jogi akadályokkal a tesztelő
és bevezető intézmények is tisztában vannak. Mind a tesztelők mind pedig a bevezetők középtávon
(3-10 tanév) tartják lehetségesnek a kompetencia-alapú oktatás elterjesztését.
17. ábra: a tesztelő (TIOK-os) intézmények munkatársainak véleménye az Intézkedés
eredményeinek kiterjeszthetőségéről (N=75)
A kitöltők véleménye a HEFOP 3.1-ről (bevezethetőke az eredmények a magyar közoktatás
intézményeibe, % )
9,40%

Teljes mértékben
41,30%

Részben, mert nem a
tantárgyi struktúrát
követik a kompetenciaterületek
49,30%

Nem vezethető be

A 17. és 18. ábráról azt lehet leolvasni, hogy a kitöltők nagy részének (49%-ának) véleménye
szerint kisebb korrekciókkal bevezethetők az eredmények a teljes magyar közoktatásban, de
ennek ideje legalább 3 év kellene, hogy legyen (18. ábra: a megkérdezettek 41%-a szerint 6-10 év
alatt lehet sikeresen bevezetni, 44%-a szerint 3-5 év szükséges).
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18. ábra: a tesztelő (TIOK-os) intézmények véleménye a bevezethetőség időtávjáról
(N=71)
A kitöltők véleménye a HEFOP 3.1-ről (mennyi idő
szükséges a kompetencia-alapú oktatás egész magyar
közoktatásban való elterjesztéséhez; % )
9%

6%
1-2 tanév
3-5 tanév
6-10 tanév

41%

Ennél több

44%

19. ábra: a bevezető (3.1.3-as) intézmények munkatársainak véleménye a
bevezethetőségről (N=251)
A kitöltők véleménye a HEFOP 3.1 intézkedésről
(bevezethető-e a magyar közoktatás
intézményeibe, % )
5%

Teljes mértékben
33%

62%
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20. ábra: a bevezető (3.1.3-as) intézmények véleménye a bevezetéshez szükséges időtávról
(N=235)
A kitöltők véleménye a HEFOP 3.1-ről (mennyi
idő szükséges a kompetencia-alapú oktatás
egész közoktatásban való elterjesztéséhez; % )
5%

1%
1-2 tanév
3-5 tanév
6-10 tanév
45%

Ennél több

49%

A 17.-20.- ábrák összevetéséből látható, hogy a HEFOP 3.1-intézkedésbe bevont intézményekben
szükségesnek tartják az eredmények országos kiterjesztését, ám a megkérdezettek 90%-a legalább
3 évet tart szükségesnek ehhez. Ezeket az adatokat tükrözik a fókuszcsoportos elbeszélgetések is.
Az irányítási-jogi környezet hiányosságai elsősorban a jogi és oktatáspolitikai támogatás
hiányával magyarázhatók. Erre az 5.3. alhipotézis tér ki.
5.3. alhipotézis: a programmenedzsment megkapja a szükséges jogi és oktatáspolitikai
támogatást az országos és végrehajtó szervezetektől
A HEFOP 3.1. intézkedés végrehajtása során a menedzsment személyi összetételét elképesztő
méretű fluktuáció jellemezte. A megszólaltatottak eltérő válságkorszakokat jeleztek, de legalább 34 teljes vagy részleges vezetőváltás zajlott a suliNova irányításában. Ugyancsak döbbenetes az
intézményi oldal, azaz a kedvezményezett szervezetek instabilitása: az OKI OFI-vá alakult, a
suliNova pedig időközben beolvadt az Educatio-ba. 2007 végére az Intézkedés szakmai vezetése
távozott az Educatio Kht.-ból.
A változások mögött a minisztérium tulajdonosi (ownership) és fejlesztéspolitikai szerepének
gyengesége áll. Különösen nyugtalanító ez annak fényében, hogy az Intézkedés végrehajtása
közben lezajlott oktatási miniszter-váltás egyazon kormánykoalíción belül zajlott le. A szakmai
vezetéssel készült interjúk alapján elmondható, hogy az Intézkedés vezetői már a Támogatási
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Szerződés megkötése után jelezték a minisztériumnak, hogy milyen támogató intézkedések
szükségesek a támogató környezet megteremtéséhez. A jelzésekre nem érkezett válasz, a kisebb
pozitív lépések a minisztérium középszintű vezetésének erőfeszítéseit jelzik. Mindazonáltal az
OKM-nek – kényszerből – be kell kapcsolódnia a HEFOP 3.1. megvalósítás sikeres befejezését
lehetővé tevő válságmenedzsmentbe. Pozitív fejlemény az a miniszteri legitimációs levél (2007.
november eleje), amely a suliNova termékeit „betekintésre” felkínálja az iskoláknak és kiadóknak.
A fenntarthatóság szempontjából nyugtalanító, hogy az Intézkedés – különösen pedig a
suliNova tartalmi fejlesztése – egyetlen minisztériumi felállás idején, így 2007 végén sem élvezett
maradéktalan támogatást. Összefoglalóan megállapítható, hogy a HEFOP 3.1. intézkedés
következetes

végigvitele

az

Intézkedés

szakmai

vezetésének

és

menedzsmentjének

elkötelezettségén múlt, az oktatási kormányzat nem vállalta a befogadó környezet megteremtését.
Egy szerényebb méretű kísérleti-fejlesztési program esetén ez nem jelentett volna gondot,
azonban a HEFOP 3.1. intézkedés tervezésekor egy országos kiterjesztést szolgáló, nagyméretű
fejlesztés elindítása volt a cél.
5.4. alhipotézis: a menedzsment élvezi az érdekelt felek (OKM, iskolafenntartók,
tankönyvkiadók) támogatását
A fentebb már elemzett okok miatt a menedzsment sem az önkormányzatok, sem pedig a
tankönyvkiadók támogatását nem élvezte. Egy szakmai irányítói interjú tanúsága szerint, a
tervezési szakaszban még voltak elképzelések a tankönyvkiadók és az önkormányzatok
bevonására, de a későbbi időnyomás és menedzselési problémák következtében a menedzsment
minden erőfeszítése a fejlesztés megvalósítására irányult.
A 21. ábra azt a véleményt mutatja meg, hogy a kitöltő munkatársak szerint a tankönyvpiac képes
lesz-e követni a változásokat. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban láthatóan elég szkeptikusak az
érintettek, ezek a válaszok jellemzőek voltak a fókuszcsoportos beszélgetéseken is abból
kiindulva, hogy a megvalósítás folyamán általában késve, vagy a tanévkezdéshez nagyon közeli
időpontban érkeztek csak meg a tananyagok, illetve taneszközök.
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21. ábra: a tesztelő (TIOK-os) intézmények véleménye a kompetencia-alapú oktatás
bevezetésének lehetőségéről (N=75)

A kitöltők véleménye a HEFOP 3.1intézkedésről (a tankönyvpiac képes lesz-e
követni a fejlesztéseket; % )
21%

12%

Igen
Csak részben
Nem

67%

5.5. alhipotézis: a végrehajtás során nem keletkeztek olyan akadályok (időbeli csúszás),
melyek komolyan veszélyeztették volna a fejlesztési eredmények minőségét
A végrehajtáshoz szükséges időkeret szűkössége elsősorban a suliNova tartalomfejlesztési
tevékenységét jellemezte. Az Educatio digitális tartalomfejlesztése és az OKI tesztfeladat-fejlesztése
esetében nem volt tapasztalható komoly időbeli csúszás. A Támogatási Szerződés nyolc módosítása –
a pénzforrások átcsoportosítása mellett – az időkeretek átütemezéséről szólt. Az Intézkedés
végrehajtását a folyamatos időbeli akadályok jellemezték. Egyik szakmai vezető interjújában – már
egy magasabb reflexiós szinten – a tervezési „megalomániát” jelölte meg az időcsúszások fő okának,
véleménye szerint egy túlméretezett fejlesztés zajlott le nagyon rövid idő alatt.
„A pályázat beadásakor nem volt világos a pályázók számára, hogy mire is jelentkeznek. Már a kiírás
sem volt egyértelmű, számos módosítást kért a HEFOP IH. Mindez elhúzta az időt, ezért már a
megvalósítás elején óriási időbeli csúszás jött össze, aminek következtében nem volt elég idő a
pedagógusképzésekre, és az Intézkedés felépítésére. A feltételek folyamatosan változtak, amit nem
kommunikált megfelelőképpen egyik szervezet sem.

Az Educatio-nak és a suliNovának is

pályázóként kellett működni, így ők is folyamatosan változó feltételek mellett dolgoztak. Az
Educatio nem igazán volt partner, arra hivatkozva, hogy nincs szerződése a TIOK-okkal, így pl. nem
mondták meg nekik, hogy mikorra kell szállítani a csomagokat, és nem is vették figyelembe a tanév
rendjét. A tervezett IKT-fejlesztés meg sem valósult az első évben. A suliNova partnerként működött
együtt a TIOK-okkal, de látszott ott is a kapkodás, a források átcsoportosításából származó
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csúszások. A rendszer sokat változott, és javult a megvalósítás során. Az elején érződött, hogy gond
van, mert csak egy-két kirakat-modult kaptak az intézmények és csak bíztak benne, hogy majd jobb
lesz. A 3.1.3.-as bevezető intézmények például már jobb képzést kaptak, mint a TIOK-os (tesztelő)
intézmények. A TIOK-os intézmények nem kaptak módszertani képzést; meg kellett küzdeniük a
joggal szkeptikus tanárokkal.” (Összefoglaló a HEFOP 3.1.3. alintézkedés TIOK vezetőivel
készült fókuszcsoportos interjúról)
Az állandó időbeli csúszások termékekre gyakorolt hatását – bemeneti és kimeneti mérés
hiányában – nehéz megítélni, csak egy jóval későbbi beválás-vizsgálat ad majd erre
lehetőséget. A szakmai vezetéssel folytatott interjúk alapján elmondható, hogy az erőltetett
fejlesztési időszak negatív hatásait tompította a fejlesztők elkötelezettsége, és a legtöbb
programcsomag esetében – a szakmai vezetés megítélése szerint – jó minőségű termék
született.
Az 5. főhipotézisre adott összegző megállapítás:
2007 végéig az oktatásigazgatási intézményrendszer a szükségesnél és elvárhatónál jóval
kisebb mértékben segítette az Intézkedés megvalósítását. Jelenleg nem beszélhetünk az
Intézkedés körüli támogató közoktatási környezetről.

6. főhipotézis: elégséges forrás állt rendelkezésre a szükséges időben a kitűzött célok
eléréséhez szükséges fejlesztések megvalósítására
A HEFOP 3.1. intézkedés költségvetési forrásai – a korábbi oktatásügyi fejlesztésekhez képest –
impozánsak és egy teljes korszakváltást jeleznek:
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5. táblázat: a HEFOP 3.1. intézkedés költségvetési áttekintő táblája
Az
alintézkedés
száma
Az
alintézkedés
neve

A főbb
támogatott
tevékenységek

Támogatás
összege
Minimális és
maximális
támogatás

HEFOP 3.1.1.
Pedagógusok és
oktatási szakértők
felkészítése a
kompetencia-alapú
képzés és oktatás
feladataira

5

HEFOP 3.1.2.

Térségi iskola- és
Felkészítés a
kompetencia-alapú
óvodafejlesztő
központok
oktatásra
megalapítása a
kompetencia-alapú
tanítási-tanulási
programok
elterjesztése
érdekében
 Hálózatépítés
 A kidolgozott
oktatási tartalmak
 A kidolgozott
adaptációja
oktatási
tartalmak
 Továbbképzések
tesztelése
hasznosítása

kompetencia
területen oktatási
programcsomagok kidolgozása
 600 db SDT
tanórai
foglalkozás, az IKT
programcsomag és
300 db SDT
tevékenység
kidolgozása
 Taneszközök
fejlesztése
 Feladatbank
fejlesztése
Lásd 9. táblázat
1,2 milliárd HUF
Nem értelmezhető

125-150 millió
HUF

HEFOP
3.1.4.

HEFOP 3.1.3.

6 milliárd HUF
Iskola 15-18 millió
HUF; Óvoda 3-4
millió HUF

A
kompetenciaalapú oktatás
elterjesztése




Képzés
A bevezetés
szakmai
támogatása

2 milliárd
HUF
60-80 millió
HUF

A forrástervezés szakaszában kevés pénzügyi szakember kapcsolódott be a tervezőmunkába. A
költségvetés összeállításakor még nem voltak egészen pontosan lebontott tevékenységek, és a
költségek megállapításakor csak kevéssé támaszkodhattak piaci jellegű költségmutatókra. A szakmai
vezetéssel és a menedzsmenttel folytatott interjúk világossá tették, hogy a legtöbb tervezőnek
egyszerűen tapasztalata sem volt milliárdos nagyságrendű források „vásárlóerejéről”; az egyes
tevékenységekhez kapcsolódó szükséges kiadásokat rendre alul vagy felültervezték. Tovább
nehezítette a munkát, hogy a tartalomfejlesztést a suliNova belső (toborzott) szakértők segítségével
tervezte megvalósítani, és ezek költségeinek pontos felmérése sem volt lehetséges a szakmai
koncepció részletes lebontása nélkül.
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Amennyiben az eredetileg tervezett költségvetést vizsgáljuk (a későbbi forráskivonások és
forrásbevonások nélkül), megállapítható, hogy a tervezett források elégségesek voltak a kitűzött célok
elérésére. Az Intézkedésben megváltoztatott vagy éppen törölt tevékenységek sorsa nem a
rendelkezésre álló források bőségével függ össze.
Teljesen más kérdésként jelentkezett a tervezett és leszerződött pénzösszegek időbeli rendelkezésre
állása. Ez az intézkedés a kedvezményezettek szervezeteiben is komoly nehézséget okozott,
elsősorban a cash-flow szempontjából. Még nehezebb volt a fejlesztésben résztvevő közoktatási
intézmények és szakmai szervezetek (pl. képzők) helyzete, mert ők még a fizetési határidők
meghosszabbításával sem védekezhettek a késések ellen. Erről a kiszolgáltatott helyzetről számol be a
kérdőíves felmérés is.
6.1. alhipotézis: az Intézkedés végrehajtásába bevont partnerek részéről nem érkezett
komoly jelzés egyes tevékenységek alulfinanszírozottságáról
Az interjúk, fókuszcsoportos beszélgetések és kérdőíves vizsgálat eredményei alapján jelentősebb
partneri

elégedetlenség

nem

mutatható

ki

az

Intézkedésben

végzett

tevékenységek

alulfinanszírozottságáról. A fókuszcsoportos beszélgetések jelezték, hogy a résztvevő intézmények
már kezdik elsajátítani azt a szemléletmódot, miszerint a nem pénzben érkező támogatás is a
támogatási csomag szerves része. Egyes tevékenységek felülfinanszírozottságával kapcsolatban az
interjúk és a fókuszcsoportos beszélgetések ismétlődő motívuma volt a programcsomagok
intézményi bevezetését támogató mentorok vélt felülfinanszírozottsága. A kritika azonban még ez
esetben is a mentorok tényleges szakmai segítségnyújtásához képest ítélte meg túlzónak díjazásukat.
22. ábra: a bevezető (3.1.3-as) intézmények munkatársainak véleménye az Intézkedés
finanszírozásáról (N=251)
A kitöltők véleménye a HEFOP 3.1-ről
(megfelelően tervezték-e a program belső
pénzügyi viszonyait; % )

40%

60%
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Igen, megfelelő volt a
tervezés
Egyes feladatok
túltervezettek, másokra
alig jut pénz
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23. ábra: a bevezető (3.1.3-as) intézmények véleménye arról, hogy milyen tervezési hibák

IKT

mentorálás

fénymásolás

szakmai
anyagok,
programcsomag
banki és
adminisztrációs
költség

továbbképzések

utiköltségre alul,
vagy túltervezek

eszközök
beszerzése

közbeszerzés

30
25
20
15
10
5
0

rezsi, irodaszer

A kitöltők véleménye a HEFOP 3.1-ről (mely programelemek
voltak nem megfelelően tervezettek pénzügyileg,
jelentősebb számosságú említések)

helyettesítés díj,
bérköltség

Említések aránya, %

léptek fel a saját projektjükkel kapcsolatban (N=150)

Programelemek

A finanszírozás tervezéséről a mérőeszközök elemzésekor olyan eredményeket kaptunk, melyek mind
a központi program (3.1.1.) esetén, mind a 3.1.2. és 3.1.3. esetén bizonyos anomáliákat jeleznek. Az
Intézkedés megvalósulási szakaszában elég sok áttervezésre került sor (a központi programmal
kapcsolatban (lásd a 9. táblázatot), ám a tesztelő és bevezető intézmények mind kiemelték, hogy
nagyon sok támogatás maradt meg a helyettesítésre tervezett pénzeszközökből. (lásd 23. ábra, az
említések 27%-ban ezt emelték ki).
6.2. alhipotézis: az Intézkedés tervezésekor megfelelő volt a forrástervezés, ezért az
Intézkedés megvalósítása nem igényelt jelentős költségvetés-módosítást
A HEFOP 3.1. intézkedés tervezésekor nem volt megfelelő a forrástervezés:
(a) komoly költségelemek felejtődtek ki
(b) komoly erőforrásokat csoportosítottak át menet közben
(c) a nem kellően lebontott tevékenységek költségvonzata nem volt meghatározható
(d) illúziók éltek az időszakos pénzátutalások pontosságáról és kiszámíthatóságáról
(e) nem léteztek pénzügyi benchmarkok a tervezéshez
(f) a tervezésbe nem vonódtak be professzionális pénzügyi szakemberek.
A Támogatási Szerződés ezt követő nyolc módosítása a fenti hat okból bekövetkező finanszírozási
válságok kezelésére (is) szolgált.
Az Intézkedés másik kulcsfontosságú erőforrása az idő volt, amelynek tervezéséről ugyanez a hat
probléma állapítható meg.
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6.3. alhipotézis: az alintézkedések belső pénzügyi arányai tervezettek és indokoltak voltak
A tervezés – korábban már részletezett – problémái miatt tervezett és indokolt pénzügyi arányokról
nem beszélhetünk az induláskor. A Támogatási Szerződés nyolc módosítását egy olyan tanulási
folyamatként is értelmezhetjük, amely a belső pénzügyi arányok fokozatos korrekcióját és finomítását
eredményezte. A programkomponensek tekintetében a legnagyobb törést a digitális fejlesztés
költségvetésének a tervezett költségvetésről való leválasztása okozta. Ez a tervezett költségvetés 2530%-a volt, így a döntés a tevékenységek teljes újragondolására kényszerítette a suliNova tervezőt.
Az alintézkedések egymáshoz képesti pénzügyi arányáról és az alintézkedéseken belüli pénzügyi
arányokról csak a végleges pénzügyi zárást követően célszerű nyilatkozni. Addig csupán a belső
pénzügyi arányok folyamatos módosulása állapítható meg, azzal a megkötéssel, hogy az ESZAprogramokra vonatkozó általános szabályok érvényesültek.
A 6. főhipotézisre adott összegző megállapítás:
Elégséges forrás állt rendelkezésre a kitűzött célok eléréséhez szükséges fejlesztések
megvalósítására. Egyes fejlesztési feladatok elmaradása nem forráshiánnyal, hanem váratlan
feladat-átcsoportosításokkal függött össze. A szükséges források komoly késéssel történő
rendelkezésre állása volt az Intézkedés végrehajtásának egyik legkritikusabb eleme.
7. főhipotézis: az Intézkedés pénzügyi értelemben hatékonyan valósult meg
7.1. alhipotézis: az alintézkedések pénzügyi tervezésekor használtak ár/érték és
költség/haszon kalkulációkat, piaci benchmarkokat
A tervezéskor kidolgozói ilyesfajta mutatókat nem használtak. Az IH a munkaerő-piaci képzések
(ESZA) és az infrastrukturális beruházások (ERFA) támogatása esetében már adott ki ajánlott
költségsávokat, de ez a jó gyakorlat a HEFOP 3.1.-re nem terjedt ki.
Az Educatio korábbi digitális tartalomfejlesztési gyakorlata – amely szintén közbeszerzésen alapult –
már mutatott bizonyos tájékozódási pontokat a kiszerződés pénzügyi kereteire vonatkozóan. .A
suliNova esetében inkább a korábbi nagy közoktatási innovációs programokban használt
költségszintek szolgáltak – informális, rejtett tudásként – orientációs pontként. Az alábbi összefoglaló
tábla jól szemlélteti a főbb tevékenységek költségszintjét:
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6. táblázat: a HEFOP 3.1. intézkedés képzésfejlesztési tevékenységeinek költségszintje
Főbb tevékenységek
Egységárak

Képzésfejlesztés
és
képzés
• 1 képzési óra
kifejlesztése
nettó 10 ezer
HUF
• 1 képzési óra
megtartása
nettő 10 ezer
HUF

Programcsomag
Digitális
tartalmak
fejlesztése
fejlesztése
Összefoglalóan lásd: 7. Összefoglalóan lásd: 7.
táblázat
táblázat

A 3. melléklet tartalmazza az egyes programcsomagok kidolgozásának költségszintjeit részletesen,
programcsomagonként, illetve kompetenciaterületenként, a 7. táblázat csak egy példát tartalmaz az
óvodai kompetenciaterületre vonatkozóan.
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7. táblázat: az óvodai programcsomagok kidolgozásához szükséges szolgáltatások díjazása
Kategória

Óvodai kompetenciaterület

Leírás

Egység
Ft/foglalkozás
Szakmai szempontok alapján létrehozza szakmailag
lektorált és korrigált modulok anyagából a tanári és tanulói
eszközöket.
Ft/db
A programcsomaghoz tartozó didaktikai célú ábrák,
Didaktikus
grafikonok, táblázatok, diagramok, művészi szintű grafikai
grafikus
részét készíti.
Ft/ív
Háttértanulm Témamodulokat, szakmai háttértanulmányokat ír
ány-készítő
i) beválás, nyomonkövetés feldolgozása:
Összegyűjti a tesztelő pedagógusok tapasztalatait. A
Modulértékelő lap- mentorálási tapasztalatok, a modulértékelő lapok, az adott Ft/összes dokumentum
ii) fejlesztő foglalkozások: Ft/intézmény
kompetenciaterület által megadott szempontok alapján
feldolgozó
iii) összegező tanulmány: Ft/tanulmány
összegzi a véleményeket, megírja az összegzést.
Alkotószerkesztő

Nyelvi lektor

Nyelvi lektorálást végez

Segéd- és
szemléltetési
eszközkészítő
Szakmai
lektor

Ft/oldal
i) Ft/tervdokumentáció
ii) Ft/eszköz

Adott kompetenciaterület által megadott szakmai
szempontok alapján lektorálja az elkészült anyagokat
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i) Ft/terv
ii) Ft/oldal

Összeg
bruttó 1200 Ft/foglalkozás
bruttó 2 000 Ft/db
bruttó 100 000- 160 000 Ft/ív
i) bruttó 300 000 Ft/összes
dokumentum
ii) bruttó 50 000 Ft/intézmény
iii) bruttó 200 000 Ft/tanulmány
bruttó 3500 Ft/oldal, 1500 Ft/oldal
(Komplex lektorálás)
i) bruttó 300 000 Ft/tervdokumentáció
ii) bruttó 400 000 Ft/eszköz
i) bruttó 5000 Ft/terv
ii) bruttó 5000 Ft/oldal, 1500-3000
Ft/oldal (Komplex lektorálás)
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Kategória
Szakmai
tanácsadó

Leírás
Elkészíti a kompetenciaterület fejlesztési koncepcióját,
adott szempontok alapján, külön felkérésre véleményezi az
elkészült anyagokat, a szakmai vezető tájékoztatása alapján
nyomon követi a fejlesztés menetét.
1. Részvétel a kompetenciaterület szakmai koncepciójának
korrekciójában
2. A fejlesztői, mentori felhívások véleményezése, értékelési
szempontrendszerének kidolgozása
3. Részvétel a fejlesztők kiválasztásában: közreműködés a
pályázatok elbírálásában, részvétel az interjúkon
4. A fejlesztők munkájának segítése: részvétel a fejlesztők
felkészítésében; konzultációs alkalmak biztosítás.
5. A programcsomagok fejlesztésének figyelemmel kísérése
6. Jó gyakorlatok gyűjtése. A felhívásokra beérkező anyagok
bírálata
7. A jó gyakorlatok terjesztésében segítségnyújtás
8. Programcsomagok szakmai értékelése
9. PR tevékenységben való részvétel
a. Cikkek írása
b. Médiában való részvétel
10. A fejlesztési koncepció képviselete, a fejlesztési munka
ismertetése

Tananyagfejle
sztő (óvoda)
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Óvodai kompetenciaterület
Egység
i) tájékoztató írása: Ft/dokumentum
ii) koncepció írása: Ft/dokumentum
iii) komplex fejlesztési terv írása:
Ft/dokumentum
iv) fejlesztők felkészítése / fejlesztési
találkozó: Ft/óra
v) fejlesztők felkészítése / konzultáció:
Ft/nap
vi) fejlesztés nyomon követése:
Ft/hónap

Összeg
i) bruttó 30 000 Ft/dokumentum
ii) bruttó 500 000 Ft/dokumentum
iii) bruttó 300 000 Ft/dokumentum
iv) bruttó 15 000 Ft/óra
v) bruttó 30 000 Ft/nap
vi) bruttó 100 000 Ft/hónap

i) foglalkozásterv írása: Ft/terv:
ii) foglalkozásterv korrekciója: Ft/terv
iii) fejlesztő játék írása: Ft/játék
vi) gyűjtemény írása: Ft/dokumentum
v) pedagógiai koncepció írása: Ft/ív
vi) fejlesztő foglalkozások korrekciója

i) bruttó 10 000 Ft/terv
ii) bruttó 5 000 Ft/terv
iii) bruttó 10 000 Ft/játék
iv) bruttó 300 000-350 000
Ft/dokumentum
v) 150 000 Ft/ív
vi) bruttó 5 000/foglakozás
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A 6. táblázat alapján elmondható, hogy a képzés területén a 2000-es COMENIUS Közoktatási
Minőségfejlesztési Program – inflációval korrigált – árszintjével megegyezően díjazták a szakemberek
munkáját. A digitális fejlesztések összes költségét, és a létrejött produktumok felsorolását lásd 8.
táblázat.
A 8. táblázat az Educatio Kht. által létrehozott produktumokat tartalmazza, azoknak szerződéses
költségeivel együtt. Nem mindegyik eszköz esetén célszerű meghatározni a fajlagos költségeket, mivel
egyáltalán nem összehasonlítható a létrejött produktumok közül például a digitalizált kép költsége a
létrehozott digitális foglalkozások (tanórai vázlatok, stb.) költségével, és nagyon torz fajlagos
költséget kapnánk eredményként. Az Educatio Kht. munkatársa szerint csak az idegen nyelvvel
kapcsolatban létrejött eredmények fajlagos költségei adnak megfelelő, és feldolgozható adatot.
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8. táblázat: a digitalizációs költségek, és a létrejött tartalmak
Alprojekt megnevezése

Szerződött
fejlesztési
költség
(HUF)

Átlagos
költség
(HUF/
foglalkozás)

A fejlesztés eredményeképp létrejött SDT Séma szerinti digitális tananyagegységek (db)
Adattáblázat

IKT alap- és középfokon
Külföldi és hazai jó
gyakorlatok (gyűjtő)
Mindentudás Egyeteme
Digitális Mozgóképgyűjtemény
MTI Képgyűjtemény

251 241 715

AniFogalom- Foglal- GyűjteFeladat Fogalom
Hang
máció
tár
kozás mény
2583
450
12127
755
1009
1968
1635

Kép
10833

Kísérlet
36

Lap
4811

Matematika
1

Mozgó
TesztSzöveg Téma
feladat
-kép
871
16607 415 10598

422 893 710
96
54
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283

19

16

17

232

155

168

4
330

4

320

21

23

721

10000

Külföldi jó gyakorlat (Digit II.) - Fizika, kémia, biológia
szimuláció gyűjtemény
Hazai jó gyakorlat (Digit I.) - Földtani adatbázisok
Felfedezők, expedíciók, a világ és Magyarország városai;
Interaktív emberi test, interaktív növényhatározó
Hazai jó gyakorlat (Digit I.) - Földtani adatbázisok
Felfedezők, expedíciók, a világ és Magyarország
városai; Interaktív emberi test, interaktív növényhatározó
Hazai jó gyakorlat (Digit I.) - Földtani adatbázisok
Felfedezők, expedíciók, a világ és Magyarország városai;
Interaktív emberi test, interaktív növényhatározó
Hazai jó gyakorlat (Digit I.) - Földtani adatbázisok
Felfedezők, expedíciók, a világ és Magyarország városai;
Interaktív emberi test, interaktív növényhatározó
Imagine Logo
Idegen nyelvi és alapfokú
374 107 395
236 328
tartalomfejlesztés (gyűjtő)
Matematika
Magyar nyelv és irodalom 16
Ember a természetben 1-6
Angol nyelvi digitális
tananyagok

11

1065

153

57

426

77

230

44

510

82

69

38

1443

923

40

1051

15

100

177

432

189

189

28

1159

420

5

840

30

260

162

418

32

32

32

609

140

50

2659

13

300

17

89

41

42

30

1803

1021

1

1023

8

300

22

12673

166

8498

10

Magyar nyelvű Imagine Logo ország-licensz

75

421

3416

1655

328

331

18

1354

531

7614

837

852

7

402

107

2876

200

200

210

60

200

336

1846

12371

24

1176

3860

2421

288

1245

316

12843

240

205

2901

757

119

2778

47

5341

4

190

1041

1060

110

1510

5

3226
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7.2. alhipotézis: a végrehajtás során a megfelelő versenyeztetési eszközöket használta a
programmenedzsment
A három kedvezményezett intézmény közül csak az Educatio Kht. használt versenyeztetési eszközt
(közbeszerzés). Az OKI esetében a kisléptékű fejlesztés jól illeszkedett az adott szervezeti egység
alaptevékenységéhez, így versenyeztetésre nem volt szükség. A suliNova programmenedzsmentje a
tartalomfejlesztés során inkább a szakmai bizalomra helyezte a hangsúlyt és „házon belül” építette fel
a szakértői csoportokat. Ugyanakkor a pedagógus-továbbképzések esetében működött a
közbeszerzés.
A versenyeztetés megfelelőségével kapcsolatban nehéz az állásfoglalás, hiszen ezen a területen – a
jogszerűséget leszámítva – Magyarországon még nem jöttek létre nyilvános szakmai és
költséghatékonysági benchmarkok.
7.3. alhipotézis: az alintézkedések a jóváhagyott költségvetési keretek között valósultak meg,
nem történtek jelentős pénzügyi kihatású szerződésmódosítások (a folyamatos pénzügyi
szabályozómódosítást is beleszámítva)
Jelentős pénzügyi kihatású szerződésmódosítások több alkalommal is történtek az Intézkedés
végrehajtásakor mind a központi program (lásd 9. táblázat), mind a 3.1.2 és 3.1.3. alintézkedések
kapcsán (lásd 24. ábra). Az Intézkedésben résztvevők nagy része arról számolt be, hogy a költségvetésmódosítások nagy szerepet kaptak a megvalósítás során, és nagyrészt ezek miatt jelentett nehézséget a
pályázat sikeres kivitelezése. Ezen módosítások szükségességét az Intézkedésbe bevont közoktatási
intézmények is jelezték a kérdőíves vizsgálatkor. (A főbb költségvetés-módosítások áttekintő
összefoglalását a Támogatási Szerződés lényegesebb módosításainak alábbi táblája szemlélteti.)
24. ábra: a bevezető (3.1.3-as) intézmények munkatársainak véleménye a költségvetés
tervezéséről (N=251)
A kitöltők véleménye a HEFOP 3.1-ről (volt-e
szükség kötségvetés-módosításra; % )

40%
Igen
Nem
60%

EXPANZIÓ HUMÁN TANÁCSADÓ

64

A HEFOP 3.1 INTÉZKEDÉS ÉRTÉKELÉSE

9. táblázat: a szerződésmódosítások összefoglaló táblázata (a táblázatban csak az Intézkedés lefolyása szempontjából releváns
módosításokat jelöltük meg)
Szervezet

Feladatok változása a szerződésmódosítás
szerint

suliNova

Két újabb tevékenységgel bővült a suliNova Kht.
feladata:
1.: Az oktatási programokhoz illeszkedő, azokat
alátámasztó hazai és nemzetközi digitális
tananyagok, taneszközök és jó gyakorlatok
beszerzése,
fejlesztése
és
adaptálása,
a
programcsomagokhoz illeszkedő digitális változatok
elkészítése
2.: 3.1.3. és 3.1.4-es pályázathoz kapcsolódó képzők
képzése feladat koordinálása

Költségvetési tételek változásai
2. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
A suliNova költségvetése 890 000 000 Ft-tal,
növekszik az eredetihez képest.
A két újabb tevékenységből adódó költségvetési
változások:
- Egyik a 700 000 000 - Ft támogatási összeg, mely
három projekt megvalósításából tevődik össze. Ezek
az alábbiak:
500 000 000.-Ft külföldi jó gyakorlatok
megvásárlása, a suliNova által fejlesztett
programcsomagok gazdagítása digitális
tartalmakkal,
170 000 000.- Ft a suliNova által fejlesztett
programcsomagok digitalizálása és
kiegészítése hazai jó gyakorlatok
adaptálásával és
30 000 000 Ft a programcsomagok digitális
változatainak elkészítésére.

Megjegyzés
Összességében
1 190 000 000 Ft növekedés az eredeti
szerződéshez képest
A pályázati komponensből a központi
programba történő 500 millió forintnyi
keretösszegű átcsoportosítás a beszerzésekre
A pályázati komponensből a központi
programba történő 175 millió forintnyi
keretösszegű átcsoportosítás, melyek a 3.1.1-es
központi program kompetenciaterületi
fejlesztéseihez kapcsolódnak

- A másik projekt a HEFOP/2005/3.1.3.” Felkészítés
a kompetencia-alapú oktatásra” és 3.1.4 „ A
kompetencia-alapú oktatás elterjesztése” című
intézkedésekhez kapcsolódik. Ennek a projektnek a
költségvetése 190 000 000.- Ft.

EXPANZIÓ HUMÁN TANÁCSADÓ
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Szervezet

OKI

Feladatok változása a szerződésmódosítás
szerint
 Az oktatási programokhoz illeszkedő SDT
tartalmak fejlesztése - Sulinet Digitális Tudásbázis
módszertani tartalomfejlesztés
 A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszer
továbbfejlesztése
 A fejlesztés során új, tematikus gyűjtemények és
zárt fogalomtárak létrehozása.
 Az SDT-tananyagok pedagógiai
alkalmazhatóságának növelése, új módszertani,
pedagógiai meta-adatokkal való bővítése, új gráfszerkezetek kialakítása, új feladatok, kísérletek
összeállítása.
Nem változtak a feladatai

suliNova
Educatio
OKI

Nincs változás
Nincs változás
Módosultak a feladatok ütemezésének dátumai

Educatio

Közbeszerzési terv készült

EXPANZIÓ HUMÁN TANÁCSADÓ

Költségvetési tételek változásai

Megjegyzés

Az Educatio költségvetése 300 000 000 Ft-tal
növekszik az eredetihez képest.

Nincs változás
3. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
Nincs változás
Nincs változás
Utólagos felmérés után került átalakításra a létszám
illetve a hozzá tartozó bér. Reális felmérés alapján
előreláthatóvá vált, hogy a megjelölt alkalmazottakat
nem tudják 36 hónapig alkalmazni, mivel
felvételükre 2005. során kerül sor. A program
tervezése során nem mérte fel megfelelően az Intézet
a megvalósításhoz szükséges emberi erőforrás
szükségletet. Az adminisztráció mennyisége, a
pénzügyi elszámolások összetettsége, a rendelkezésre
álló megfelelő szakértői erőforrások szűkössége
miatt további 3 főt alkalmaztak a projektben.
Összességében a költségvetés nem változott
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Szervezet
suliNova

Feladatok változása a szerződésmódosítás
szerint
Az Indikátorok között növekedett a
továbbképzésben résztvevő pedagógusok száma (50
főről 1710 főre)

Educatio
OKI

Nem változtak a feladatai
Nem változtak a feladatai

suliNova

Az érvényes „Ütemterv”-ben a 2006-os év feladatai
között a Programfejlesztés szakasznak az eredeti
tervek szerint három mérföldkőhöz kapcsolódva kell
teljesülnie. Érvényes ez mind az ún.
„tesztpéldányok”, tehát a TIOK intézmények
taneszköz-ellátását illetően, mind pedig a
„korrekciós példányok”, tehát a 3.1.3-as valamint
2.1.6-os pályázó intézmények számára esedékes
szállítás vonatkozásában.
A három rögzített szállítási határidő:
2006. szeptember 15.
2006. október 30.
2007. január 30.
Az érvényes „Ütemterv” 2007-es feladatait
bemutató része a Programfejlesztés szakaszának az
eredeti ütemterv szerint szintén e három
mérföldkőhöz kapcsolódva kell teljesülnie. A
gyakorlatban e három határidő közül 2006-ban az
első teljesült, a második csak részben, többnyire
azonban késedelemmel. A 2007. januári
határidő teljesítése szintén csak részben
lehetséges, így az utóbbi két dátum módosítását
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4. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
A költségvetés összege 332 221 002 forinttal nőtt a 4
sz. szerződésmódosítás által, azaz 8 milliárd 390
millióról, 8.722.221.000 forintra emelkedett
Ezen belül a célcsoport számára biztosított
támogatások mértéke emelkedett jelentősen (249
450 000 Ft), de emelkedtek a beszerzési költségek is.
Az adminisztrációs költségek csökkentek
Nincs változás
Nincs változás
5. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 2007.
A költségvetési keret összességében nem változott, a
tételek között történt átcsoportosítás.





Megjegyzés
A „suliNova” Közoktatás-fejlesztési és
Pedagógus-továbbképzési Kht. elismeri,
hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint
Támogatóval szemben további 83.055.251 Ft
tartozása áll fenn.
Ezen összeg 332.221.002.- Ft azaz a 4. sz.
szerződésmódosítás által jóváhagyott értékű
forrásbevonás 25%-a.

A költségvetési keret összességében nem
változott.

16 millió forinttal csökkent az emberi
erőforrások költsége az előző módosításhoz
képest
1 millió 440 ezer forinttal csökkent a
célcsoport támogatása
22 millió forinttal emelkedtek a beszerzések
3 millió forinttal csökkent a rezsiköltség
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Szervezet

Feladatok változása a szerződésmódosítás
szerint
kezdeményezték.

Költségvetési tételek változásai

Educatio
OKI

Nem változtak a feladatai
- A feladatok megvalósítása a programtervhez képest
csúszásban van, ezért
módosították a feladatok ütemezésének dátumait.
- Az intézeti átszervezés következtében változott az
intézet bútor állománya, így a 7-12 évfolyam verbális
és kvantitatív értékelése és visszajelzése projektben
tervezett bútorrendelés tartalmán szeretnének
változtatni
- Közbeszerzési ütemterv készült eszközök
beszerzésére és nyomdai munkák előkészítésére

Nincs változás
A költségvetési keret összességében nem változott, a
tételek között történt átcsoportosítás. A
jelentősebbek:
 16 és fél millióval csökkent az emberi
erőforrások költsége
 1 millió 440 ezer forinttal csökkent a
célcsoport támogatásának összege
 27 és fél millió forinttal emelkedett a
beszerzések keretén belül a szakmai
szolgáltatások igénybevétele

suliNova

A módosítás indoklása:
 projektmenedzsment és a megvalósítók útiés szállás költségének emelkedése
 a reprezentációs járulék százalékos
mértékének növekedése
 A leendő pályázók tájékoztatása, regionális
hálózati tevékenység megerősítése


A Programfejlesztési Központ (PFK) néhány
munkatársának
külföldi
szakmai
konferencián (London, BETT Show and
Conference, 2006. jan. 8-14.) való részvétele



A PFK matematikai kompetenciaterület
szakmai vezetőinek belföldi
konferenciákon, rendezvényeken való
részvétele.



A 3.1.3-as (bevezető) intézmények által
igényelt
eszközök
biztosítására
fordítható források a központi program
költségvetésében csak részben, az előző
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Megjegyzés

6. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 2007.
Összességében a suliNova költségvetése 641 135 352
Ft -tal növekedett a költségvetést leginkább érintő 2.
szerződésmódosításhoz képest. Ezen túl a meglévő
költségvetési tételeken belüli átcsoportosítások is
történtek. Végeredményben:
Megközelítőleg 177 millió Ft-tal csökkentek az
emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek
Csaknem 12 millió Ft-tal nőtt a Célcsoport
számára biztosított támogatás
806 millióval nőtt a beszerzésekre szánt összeg,
ezen belül:
16 és fél millióval csökkent az
eszközbeszerzési tétel összege, viszont
813 millió Ft-tal nőtt a Szakmai
szolgáltatások igénybevételének tétele
Az egyéb beszerzések összege 32 millióval nőtt,
ezen belül
13 millióval csökkent a kis értékű eszközök
beszerzése, de
45 millióval nőtt az egyéb szolgáltatások
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Szervezet

Educatio

OKI

Feladatok változása a szerződésmódosítás
szerint
évi ellátás megtakarításai és egyéb
maradvány összegek formájában állnak
rendelkezésre, így a 3.1.3-as pályázat
kedvezményezettjeinek ellátása külső
forrásbevonást igényel.
Az eredeti szerződésben 30 órásra tervezett és
kidolgozott szakértői képzés 60 órányira bővítés
Elektronikus aláírás teljes körűvé tételéhez szükséges
intézkedések
 A digitális hitelesítés, illetve az óvodák
informatikai ellátottságának utóbbi időben
történő jelentős fellendülése következtében
igény mutatkozott az elektronikus aláíró
infrastruktúra kiterjesztésére az óvodák
számára, illetve az ellenőrzői- felügyeletiigazgatási oldalon a központi szervezetek
számára is.

Nem változtak a feladatai
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Megjegyzés

igénybevétele
44 ezer forinttal növekedtek az adminisztrációs
költségek
Megközelítőleg 16 milliós csökkenés van a
közvetett rezsi költségeknél

Az Educatio elszámolható összköltsége nem
változott, a tételeken belüli átcsoportosítás
tapasztalható:
11 millióval nőttek az emberi erőforrások költségei
9 milliós emelkedés van a beszerzéseknél, ezen
belül
152 millióval csökkent az eszközbeszerzés
161 millióval emelkedett a szakmai
szolgáltatások igénybevétele
Az egyéb beszerzések összege 7 millióval csökkent
Közel 6.8 millióval csökkentek az adminisztratív
költségek
119 ezer Ft-tal csökkent a közvetett rezsi költség
Nincs változás
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A 7. főhipotézisre adott összegző megállapítás:
A pénzügyi hatékonyság egy Uniós fejlesztési projekt esetében a rendelkezésre álló források
pontos, időarányos és a megjelölt tevékenységekhez kötődő elköltését jelenti. A
versenyszférában használt pénzügyi hatékonyság-fogalom elsősorban az Intézkedés
költségvetés-tervezésekor jelenhetett volna meg, így a HEFOP 3.1. intézkedés pénzügyi
hatékonysága nehezen mérhető – a tervezők pénzügyi tapasztalatlansága és a szükséges
benchmarkok kidolgozatlansága miatt. Bizonyos, hogy a belső fejlesztés, azaz a
versenyeztetés kellőnél kisebb használata nem növelte a pénzügyi hatékonyságot. A
szolgáltatások díjazására kidolgozott belső útmutatók a hazai közszférában lebonyolított
nagy innovációs programokéval mutatnak hasonlóságot.
8. főhipotézis: biztosítottak hosszútávon a fejlesztések eredményeinek fenntartásához
szükséges pénzügyi eszközök, feltételek
8.1. alhipotézis: az Intézkedés termékeinek iskolai alkalmazása nem jár olyan
többletköltséggel, amit ne fedezne az állami oktatásfinanszírozás mai rendszere
Az Intézkedés során nem készült olyan tanulmány, amely az Intézkedés intézményi bevezetésével
kapcsolatos többletköltségeket (munkaidő, költségvetési többletkiadás, stb.) mérte volna fel. Így az
alhipotézis verifikálása érdekében az interjúk és a fókuszcsoportos beszélgetések visszajelzéseire
támaszkodhatunk.
Az OKI által fejlesztett tesztfeladatok és kutatások átadása (elsősorban az OKÉV számára)
megtörtént, az Educatio által kifejlesztett digitális tartalmak nyilvánosan hozzáférhetőek az
Interneten.

A

pénzügyi

fenntarthatóság

így

elsősorban

a

suliNova

által

kifejlesztett

programcsomagok esetében merül fel, ahol az értékelés befejezésének idején (a HEFOP 3.1.
intézkedés lezárultával még a bevezető iskolákban felmenő rendszerben tanulók 2008. szeptemberi
tananyagának biztosítása sem megoldott. Az oktatásfinanszírozás mai rendszere hagyományos
tankönyvek iskolai megrendelését és használatba vételét támogatja. A programcsomag további elemei
(programtanterv, tanulói munkafüzet, tanári kézikönyv, továbbképzések, taneszközök és értékelési
eszközök) jelenleg nem finanszírozottak. Ugyancsak problémát jelent a kifejlesztett programcsomag
igényes és drága kivitelezése. Feltételezhető, hogy tömeges iskolai használatba csak jelentős formai
leegyszerűsítés („olcsósítás”) után kerülhetne. Mivel a fejlesztés jelenleg pénzügyileg nem
fenntartható, a bevezető intézményekben felmenő rendszerben folyó oktatáshoz nemzeti
EXPANZIÓ HUMÁN TANÁCSADÓ
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(OKM) források sürgős bevonására lesz szükség. Az országos kiterjesztéssel kapcsolatos
tényleges többletköltségek csak a jelenleg bevezető intézmények (HEFOP 3.1.3. alintézkedés)
teljes felfutásakor lesznek becsülhetőek.
8.2. alhipotézis: az intézményfenntartók támogatják a bevezető intézményeket és biztosítják
működési stabilitásukat
A magyarországi közoktatás-ellátás térségi sajátosságaiból fakadóan a fenntartó önkormányzatokkal
való párbeszédnek nincsenek komoly technikai akadályai. Az alapfokú oktatásban tanulók
nagyobbik részét, a középfokon tanulók döntő többségét lefedi és képviselheti egy jól kezelhető
méretű fenntartói csoport (Budapest és a megyei jogú városok). A velük történő stratégiai párbeszéd
hiánya nem a HEFOP 3.1. intézkedés sajátossága, hanem a hazai oktatásfejlesztési programok
általános jellemzője. Ebből következően az intézményfenntartói támogatásról csak helyi szintű
adatok állnak rendelkezésre (lásd az 1.2 alhipotézist). Országosan elmondható, hogy kommunikáció
hiányában nincs információ a HEFOP 3.1. fenntartói támogatásáról.
A bevezető intézmények által aláírt támogatási szerződések a fejlesztés öt éves fenntartását írják elő.
Az intézményfenntartók (különösen az önkormányzatok) ezt a vállalást megkerülve is folytathatják a
helyi intézményhálózat racionalizálását, elsősorban az intézményi társulások létrehozásával.
8.3. alhipotézis: a tankönyvpiaci szereplők képesek és készek az Intézkedés eredményeinek
adaptálására (19. ábra)
A suliNova tervezőinek – indokolt módon – nem volt pozitív képük a hazai tankönyvkiadó
innovációs képességéről. A PISA mérései ezt a képet erősítették tovább. Ténykérdés, hogy a biztos
piac és egy évtizedes bőkezű állami finanszírozás ellenére a hazai tananyag-fejlesztő szakma nem
formálódott ki és nem ment át egy professzionalizációs folyamaton. A tankönyvek és segédanyagok
készítése mögött (a) nem állnak kutatások, (b) beválás-vizsgálatok, (c) nemzetközi tudás és (d) más
szakmáktól elkülönült, főállású fejlesztők.
A suliNova fejlesztési koncepciója a tankönyvet egy többelemű programcsomag részének látja. A
programcsomag részei (1) a felülvizsgált NAT-on alapuló programtanterv, (2) tankönyv, (3) tanári
kézikönyv, (4) tanulói munkafüzet, (5) továbbképzés, (6) eszköz, (7) értékelés. Ha abból indulunk ki,
hogy a hét elemből álló programcsomag legtöbb eleme digitalizálható, akkor is indokoltnak látszik
az a feltételezés, hogy a jelenlegi tankönyvkiadói kör nem alkalmas az Intézkedés eredményeinek
közvetlen és azonnali adaptálására. A tankönyvkiadók alkalmassá tétele egy komplex kapacitásépítő
programmal látszik csak biztosíthatónak.
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Egészen más szintűek azon intézményi bevezetők problémái, akik bevezették és felmenő rendszerben
kiterjeszteni szándékoznak a kifejlesztett programcsomagok oktatását iskolájukban:
„A tankönyveket leghamarabb 2008 áprilisa után fogják kiadni, a kiadók eldöntik, hogy felveszik-e
egyáltalán a listájukra, és milyen áron. Ezért az idén nem tudtak még ilyen tankönyvet rendelni, pedig
az intézmények kötelesek ősszel megrendelni a könyveket. Így hát megint a régi tankönyveket
rendelik meg, de akkor már nyáron nem fognak új csomagot rendelni, ha kiderül, hogy mégis lenne
erre lehetőség. Az alsó tagozaton le kellene mondani minden rendelést, ha elérhető áron lesznek
egyáltalán biztosítva az új könyvek. Jövőre a meglévő csomagjaikkal az 1-3 osztályban még elvannak,
de a 4.-ben már nem tudnak mit csinálni. A folytatásról így nem lehet beszélni. A megadott tanmenet
szerint kellene tanítani, felmenő rendszerben lehet-e csinálni a saját tananyagunkat az új
módszerekkel. Az újonnan belépők nem biztos, hogy kapnak könyvet, végül is mi megkaptuk.
Kialakul egy beszélgetés arról, hogy kinek mit ígértek, nem volt biztos, hogy kapnak valamit, volt, aki
megkapta, volt, aki nem. Meg kellett rendelni a tankönyvet, eredetileg úgy volt, hogy követő
pályázatot fognak kiírni, amiből mi vehetjük meg a tankönyvet. Ehelyett a suliNova a saját pénzéből
ingyen kiküldte a tankönyvet, de jövőre már a saját pénzből kell megrendelni. Többen már most sem
tudnak nyomtatni, nincs rá pénz. A gyerekektől nem szedtek pénzt fénymásolásra.” (Összefoglaló a
HEFOP

3.1.3.

alintézkedést

bevezető

intézmények

programmenedzsereivel

készült

fókuszcsoportos interjúról)
8.4. alhipotézis: az országos tantervi keretszabályozásban biztosított helye van az Intézkedés
eredményeinek
Az országos tantervi keretszabályozásban – amely hagyományos tantárgyakra és időelosztásra épül –
jelenleg nincs biztosított helye az Intézkedés eredményeinek.
8.5. alhipotézis: az Intézkedés eredményeinek országos elterjesztésére kidolgozott és
oktatáspolitikai szinten elfogadott koncepció áll rendelkezésre, az oktatáspolitikában
észlehető egy erre irányuló folyamat
Az értékelés során az a feltételezés nyert megállapítást, hogy a HEFOP 3.1. intézkedés eredményeinek
országos elterjesztéséről szóló koncepció jelenleg nem áll rendelkezésre. Ilyen koncepció kidolgozása
akadályokba ütközhet a közeljövőben, mert a fejlesztéseket irányító szakmai vezetés mindhárom
kedvezményezett intézményből távozni kényszerült.
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8.6. alhipotézis: az Intézkedés végrehajtásába bevont intézmények kiválasztása során
biztosított volt a hazai közoktatást jól reprezentáló intézményi kör, ezért a további
kiterjesztésnek nem lesznek szakmai akadályai
A fenntarthatóság és kiterjeszthetőség intézményi dimenzióját néhány mutató segítségével elemeztük.
A résztvevő iskolák típusa alapján megállapítható, hogy a pályáztatás során tudatosan alkalmazott
keverés elve jól működött és egy meglehetősen kiegyensúlyozott intézményi portfolió jött létre.
(Mivel a fejlesztés során a széleskörű kipróbálás a cél, az adatokat értelmetlen az országos
megoszlással összevetni.)
25. ábra: a tesztelő (TIOK-os) intézmények megoszlása (N=75)
A kérdőívet kitöltő TIOK-intézmények megoszlása
intézmény-típus szerint (% )
10%

10%
Óvoda

19%

Általános iskola
4 osztályos gimnázium
42%

6 osztályos gimnázium
8 osztályos gimnázium

4%

Szakközépiskola
6%

Szakiskola

9%

26. ábra: a bevezető (3.1.3-as) intézmények megoszlása (N=251)
A kitöltő intézmények aránya intézménytípus szerint
8%
13%

8%

Óvoda
Általános iskola

13%

4 osztályos gimnázium
6 osztályos gimnázium
8 osztályos gimnázium
2%

Szakközépiskola

4%

45%
7%
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Egy további alapmutató a pályázaton nyertes intézmények településtípus szerinti és földrajzi
megoszlása. Ez nem egyszerűen területi kérdés, hiszen a település típusa és a regionális elhelyezkedés
erős szociális dimenzióval is bír Magyarországon.
10. táblázat: a HEFOP 3.1. intézkedésben részt vett oktatási intézményeknek helyt adó, és
települések lakosságszáma szerinti megoszlása
Lakosság száma
1500 fő alatti település
1501-3000
3001-5000
5001-10000
10001-20000 fő
20001-50000 fő
50001-100000 fő
100001-200000 fő
200000 fő felett
Összes intézmény száma

Összes
intézmény
20
34
28
32
36
84
92
85
58
469

TIOK-os
intézmény
0
0
1
6
19
23
29
19
11
108

Bevezető
intézmény
20
34
27
26
17
61
63
66
47
361

27. ábra: a tesztelő (TIOK-os) intézményekre vonatkozó településméret szerinti megoszlás
(N=108)

35
30
25
20
15
10
5
0

TIOK-os intézmény

1500 fő
alatti
15013000
30015000
500110000
1000120000 fő
2000150000 fő
50001100000 fő
100001200000 fő
200000 fő
felett

Iskolák száma

TIOK-ban szereplő intézmények megoszlása a
település lakossága szerint

Lakosságszám
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28. ábra: a bevezető (3.1.3-as) intézmények település-méret szerinti megoszlása (N=361)

200000
fő felett

100001200000

50001100000

2000150000 fő

1000120000 fő

500110000

30015000

15013000

70
60
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0
1500 fő
alatti

Iskolák száma

A bevezető intézmények megoszlása a település
lakosságszáma szerint

Lakosságszám

A lakosságszámmal leírt, településtípus szerinti megoszlás a kistelepülések, kistérségi központok és
kisvárosok viszonylagos alulreprezentáltságát jelzi. Mivel a közoktatási kompetenciamérések és
innovációs tapasztalatok alapján egyértelműen ez a hazai közoktatás legnehezebben mozduló és
leggyengébben teljesítő csoportja, a kiterjesztést tervezve jelenleg nem rendelkezünk a
leggyengébbekkel kapcsolatos releváns tapasztalattal.
29. ábra: a tesztelő (TIOK-os) intézmények regionális megoszlása (N=108)
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30. ábra: a bevezető (3.1.3-as) intézmények megoszlása régiónként (N=361)
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Bevezető
intézmények

KözépMagyarország

Iskolák száma

Bevezető intézmények száma régiónként

Régió

A legtöbb bevezető intézmény a Közép-Magyarországi, illetve a Dél-Alföldi régióból vett részt az
Intézkedés végrehajtásában. A Közép-Magyarországi régió képviseli az egész közoktatás 23%-át, tehát
a régió nem tekinthető túlreprezentáltnak (lásd 30. és 31. ábra), ám a Dél-Alföld kissé túlreprezentált.
Ez persze nem feltétlenül baj, de a gazdasági fejlettség növelése érdekében az egyéb, kissé
elmaradottabb régiókban is fontos lenne, hogy az oktatás terén elinduljon valamilyen pozitív irányú
változás.
A TIOK-intézmények százalékos megoszlását nem célszerű összehasonlítani az országos átlaggal,
mivel egy régióban egy vagy két TIOK alakult, és így az intézmények száma is ezen arányokhoz
igazodna.
31. ábra: a közoktatási intézmények országos területi megoszlása
Összes feladat-ellátási helyek regionális
megoszlása (% )
14%

23%
Közép-Magyarország

16%

Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
11%

14%

11%
11%
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32. ábra: a bevezető (3.1.3-as) intézmények regionális megoszlása
A bevezető intézmények regionális megoszlása
19%

19%

Közép-Magyarország
Dél-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
12%

16%

Közép-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld

11%
14%

Dél-Alföld

9%

A regionalitás területén a HEFOP 3.1.-ben résztvevők jó keveréke jött létre a kiválasztás során, amit
csak színez a Dél-Dunántúl indokolatlan felülreprezentáltsága.
A kiterjeszthetőség második alapkérdése a bevont intézmények innovációs tapasztalata (lásd 33. és
34. ábra). Amennyiben a bevont intézmények kiemelkedően innovatívak, akkor egy országos
kiterjesztés esetén nem alkalmazhatók ugyanazok a bevezetési eljárások a „fontolva haladók” és a
sehogyan nem haladók körében. Az innovációs tapasztalatot két mutatóval mérjük: (1) a korábbi
programokban való részvétel és (2) a pályázatírás nehézségi foka. (Országos adatok hiányában a
kapott adatokat nem tudjuk a HEFOP 3.1.-en kívüli intézmények átlagához viszonyítani).
33. ábra: a tesztelő (TIOK-os) intézmények innovációs tapasztalata (N=75)
A TIOK-intézmények korábbi fejlesztési programjai
8%
23%
13%

Világbanki
szakképzésfejlesztési program
Comenius2000

7%

49%
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34. ábra: a bevezető (3.1.3-as) intézmények innovációs tapasztalata (N=75)

A 3.1.3.-as intézmények korábbi fejlesztési
projektjei (megoszlás, % )
Önfejlesztő iskolák

7%

19%

9%

Világbanki szakképzésfejlesztési program
COMENIUS 2000
Szakiskolai Fejlesztési
Program
Egyéb

14%

44%

7%

Nem vett részt

A 33. és 34. ábra alapján jól látszik, hogy a HEFOP 3.1. intézkedésben résztvevő intézmények nagy
része nagy pályázati tapasztalattal rendelkező iskola, és az elmúlt évek nagyobb közoktatási fejlesztési
pályázataiban rendre részt vettek. Ezek közül is a legfontosabb a Comenius 2000 minőségfejlesztési
pályázat volt.
Másik fontos reprezentativitási szempont, hogy a megvalósításban konkréten résztvevő intézményi
projektmenedzserek, illetve az intézmények egyéb dolgozói milyen nehéznek érezték a pályázat
elkészítését és a projekt lebonyolítását (lásd 35. és 36. ábra).
35. ábra: a tesztelő (TIOK-os) intézmények munkatársainak véleménye az Intézkedés
nehézségeiről (N=75)
A kitöltők véleménye a pályázati munkáról (mekkora
nehézséget jelentett a pályázat elkészítése,
osztályozzon 1-től 5-ig; %)
1%
11%

7%

5-Nagy nehézséget
jelentett
4
35%

3
2

46%
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36. ábra: a bevezető (3.1.3.-as) intézmények véleménye a projekt megvalósításáról (N=251)
A kitöltők véleménye a pályázati munkáról
(mekkora nehézséget jelentett a pályázat
elkészítése; % )
35%

37%

Nem jelentett nagy
gondot
Közepes nehézséget
jelentett
Nagy terhet rótt az
intézményre

28%

A következő indikátor a pályázó intézmények „belső célrendszere” volt (hasonló országos
adatfelvétel hiányában ez sem összehasonlítható). Megállapítható, hogy a legtöbb pályázó tudatos és
intelligens intézményi célok szolgálatába állította az Intézkedés során kapott erőforrásokat (lásd 37.
és 38. ábra). Ez egy átlagosnál fejlettebb pályázói és megvalósítói kör meglétére utal.
37. ábra: a tesztelő (TIOK-os) intézmények motivációja az Intézkedésbe való belépésre
(N=71)
A kitöltők véleménye a HEFOP 3.1-ről (mi motiválta önöket a
pályázatba való bekapcsolódásra; említések gyakorisága)
5%

3%

A pedagógusok szemléletének
megújítása
29%

24%

A tanulók felkészítése az élethosszig tartó
tanulásra, és a sikeres munkaerő-piaci
beilleszkedésre
A programmal járó anyagi juttatások
felhasználása
Az oktatás jobbá tétele

17%

EXPANZIÓ HUMÁN TANÁCSADÓ

22%

A pedagógusok kötelező
továbbképzésének teljesítését segítette a
továbbképzésen való részvétel
Egyéb: innováció, módszertani
megújulás, esélyegyenlőség, diákok
sikeressége, int. vezetés motiváltsága,

79

A HEFOP 3.1 INTÉZKEDÉS ÉRTÉKELÉSE

38. ábra: a bevezető (3.1.3-as) intézmények motivációja (N=237)
A kitöltők véleménye a HEFOP 3.1-ről (mi motiválta önöket a
pályázatba való bekapcsolódásra;
A pedagógusok
említések gyakorisága, %)
szemléletének megújítása
7%

2%

26%

24%

A tanulók felkészítése az
élethosszig tartó tanulásra, és
a sikeres munkaerőpiaci
beilleszkedésre
A programmal járó anyagi
juttatások felhasználása

Az oktatás jobbá tétele

15%

26%

Az ábrák jól tükrözik, hogy a pályázó és nyertes intézmények nagyrészt olyan általános célokat
próbáltak meg elérni, mint az „oktatás jobbá tétele, illetve a pedagógus-továbbképzések
lehetőségének megteremtése.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a tesztelésbe és bevezetésbe bevont intézmények komoly
innovációs előélettel rendelkeztek. Kiemelendő a COMENIUS 2000 Közoktatás-fejlesztési Program,
amelynek hatása még a helyi válságkezelésben is érezhető volt. Az intézményvezetői fókuszok
tanúsága szerint, a központi minőségbiztosítási tevékenységek elhaltával egyes intézmények maguk
csinálták meg a projekt minőségbiztosítását és a bemeneti-kimeneti méréseket. Ugyancsak
árulkodóak a pályázatírással kapcsolatos adatok, az intézmények többségének a HEFOP-pályázaton
való megfelelés – külső segítség nélkül is – megoldható feladatot jelentett. Az intézményvezetői
fókuszok során többen mondták el, hogy iskolájukban igen hasonló fejlesztések folynak évek óta, és
a pályázás egyik oka a belső fejlesztésekhez szerzendő anyagi támogatás volt.
Megállapítható tehát, hogy az Intézkedés, és az alintézkedések eredményei közvetlenül és tömegesen
csak egy disszeminációs stratégia kidolgozása és tartalmi korrekció végrehajtása után adhatók át. A
részt vevő intézmények – a viszonylag kiegyensúlyozott kiválasztás ellenére - a gyorsabban haladó és
felkészültebb körből kerültek ki.
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A 8. főhipotézisre adott összegző megállapítás:
Az értékelő jelentés elkészítésének idején (2007 decembere) a fejlesztések eredményeinek
fenntartásához szükséges pénzügyi eszközök, feltételek nem voltak biztosítottak. A pénzügyi
eszközök és feltételek biztosítása az OKM aktív és pozitív bevonódását feltételezi a
közeljövőben.

9. főhipotézis: Az Intézkedés megvalósításában és/vagy eredményei által érintett szereplők
(TI0K-ok, 3.1.3. és 3.1.4. alintézkedések pályázatán nyertes közoktatási intézmények, nem
pályázó közoktatási intézmények, az új programcsomagokat tanító pedagógusok, az új
programcsomagokat tanuló diákok és szüleik, stb.) körében ismertek és elfogadottak az
Intézkedés céljai és megvalósult eredményei
A PISA-eredmények értelmezéséről és a szükséges szakmai kibontakozás lehetséges útjáról a hazai
oktatáskutatás és a szakmai szolgáltató intézmények 2001-től bőséges tájékoztatást nyújtottak a
közoktatási intézményeknek. A témát az első PISA mérés óta (2000) napirenden tartotta a pedagógiai
szaksajtó és a legjelentősebb szakmai konferenciák sorozata. Elemzésünkben már kimutattuk, hogy a
TIOK és 3.1.3. alintézkedésekre pályázó intézmények a hazai közoktatás jobban felkészült és
gyakorlott pályázói közül kerültek ki. Ezért joggal feltételezhető, hogy az intézmények körében
ismertek és elfogadottak voltak az Intézkedés céljai (lásd 3. és 4. ábra).
Ami a fejlesztés konkrét, iskolai célkitűzéseit illeti, itt a tájékozottság és elfogadottság – a
kompetencia-alapú oktatás fogalmának gyakorlati lebontatlansága miatt – jóval szerényebb volt. A
tesztelést végző TIOK-intézmények vezetőivel folytatott fókuszcsoportos interjú során a vezetők
világosan leszögezték: „bár nem látták tisztán a pályázat célját, egyöntetűen mindenki úgy gondolta,
hogy a módszertani kultúra fejlesztése a pályázat célja, ebben látták a pályázat lényegét.” A bevezető
intézmények álláspontját a fókuszcsoportos beszélgetés a következőképpen összegezte: „a HEFOP
3.1-től elsősorban módszereket, eszközöket vártak, a fenntartók maguktól ezt nem finanszírozzák, így
szükség van külső forrásokra.”
A pedagógusoknak az Intézkedés céljaival kapcsolatos attitűdjét az elvi támogatás a gyakorlati
problémák kezelésének kettőssége jellemezte: a TIOK vezetők véleménye szerint „főként a
pedagógusok tehetsége miatt lehetett sikeres az alintézkedés, hiszen gyakorlatilag autodidakta módon
tanultak. Mivel nem látták át az egész folyamatot a pedagógusok, csak szeleteket, részleteket
érzékeltek, nem látták át, hogy honnan hová kell eljuttatni a diákokat, ezért nem is tudták, hogy
miből válogathatnak, nem élhettek a szakmai szabadságukkal olyan mértékben, mintha rendesen fel
lett volna építve az Intézkedés, csúszások nélkül. A tanárok nem tudják eldönteni, hogy ez az új
programcsomag hogyan viszonyul a kerettantervhez, helyi tantervhez. Az új tartalmakhoz nem kell
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feltétlenül tankönyv, a tanár maga dönti el, hogy mit hogyan tanít. Ezt nem tudják értelmezni a
tanárok. Ugyanakkor, a hagyományoshoz képest az új módszerrel tanulók valószínűleg jobban
teljesítenek, jobban képesek érettségizni.” Például a szövegértés-kompetencia tekintetében: „Nem
tudja a magyar tanár, hogy a szakértői csoport által képviselt koncepciónak mi az ismeretanyaga. Fel
kellett volna készíteni őket, ami nem történt meg. Az egyik interjúalany tankönyvíróként,
szakértőként nem tudta elmagyarázni a kollégájának, hogy 5-8 osztályban mit kell tanítani, mi az
ismeretanyag. Az intézkedés használja a leíró nyelvészet kategóriáit, de a leíró nyelvtant nem tanítja a
gyerekeknek. Szakmailag nem tudja a pedagógus elfogadni ezt a fejlesztést, mert nem érti, nem
készítették fel őket, erre nem volt továbbképzés.” Más vélemény szerint ez nem volt probléma az
általános iskolákban, csak gimnáziumban. „Nem tudják a modulokban lévő tananyagot az
érettségihez illeszteni, és erre nem is kaptak még választ. Szövegértésből 11.-ben fel kell függeszteni a
program szerinti tanítást, mert nem tudtak volna leérettségizni a diákok.” A matematikával is hasonló
problémák adódtak. Ennek is köszönhető, hogy a gimnáziumokban jellemzően csak idegen nyelvből
folytatják az Intézkedés eredményeit. A szakiskolai tartalomfejlesztés viszont olyan jó, hogy ők teljes
mellszélességgel követik a HEFOP 3.1-et.
A szülők és a tanulók esetében ilyen elfogadottságról csak óvatosan beszélhetünk. A kérdőíves
felmérés és a fókuszcsoportos interjúk egyaránt a szülői és tanulói fogadtatás vegyes voltáról
tanúskodnak. Általánosságban megállapítható, hogy a HEFOP 3.1. intézkedés viszonylag
differenciálatlan tanulófogalommal dolgozott, amikor érvelésében „több időt hagyott a tanulóknak
az alapkészségek elsajátítására”. Azon középosztálybeli szülők között, akik a teljesítményelvű és tárgyi
tudást preferáló gimnáziumhoz és a felsőoktatásba való sikeres továbblépéshez kötődnek, a lassabb,
egyéni megtapasztalást, kísérletezést magában foglaló tanítás nyugtalanságot váltott ki. „A
legnagyobb problémát a középiskolai fejlesztés okozza, erre a 11. évfolyamos szövegértés példát
hozták fel. Érettségire készülő 11-dikes diákoknak ókori görög irodalommal kellene foglalkozniuk,
amit már egyszer 9-dikben tanultak. A TIOK vezetők véleménye szerint a középszintű érettségire fel
lehet készülni az eredmények alapján, de az emelt szintűre külön fakultációt szükséges igénybe
venni.” (Részlet a TIOK vezetőkkel folytatott fókuszcsoportos beszélgetésből.)
A bevezető intézmények képviselőinek véleménye a fejlesztés eredményeiről különösen tanulságos. A
vélemények pozitívak, a fejlesztést a tanítási és tanulási módszereket gazdagító és a pedagógusokat
fejlesztő kezdeményezésnek látják:


Sok a baj a pályázattal, de több jó van benne, mint amennyi rossz. A sérültek nagyon imádják
az interaktív táblát, a módszertani megújulásra a gyógypedagógusok eleve nyitottak.



A legnagyobb hozadék a szemléletváltás, de csak akkor, hogy van visszacsatolási folyamat.
Több pedagógus feloldódott ebben a dologban. Folyamatos meggyőződés kell, hogy
működik a dolog.
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A HEFOP 3.1 megvalósítás során beszerzett eszközök nagyon hasznosak, a gyerekek szeretik.
Sok belső nyílt órát tartottak. Végre valami az osztálytermekben történik, de csak akkor
működik, hogyha alkalmas rá a kiválasztott pedagógus.



Az óvodákban a szakmai program csodálatos volt, és éppen ez, a szakmai megújulás a
legfontosabb programcél. Az elkészült szakmai anyag csak egy ajánlás a kollégák számára,
nem kötelező jellegű, de az eredmények láttán megjött a kedve a fejlesztéshez azoknak is, akik
korábban távol maradtak ettől. Az óvodában a szülők kezdeményezték, hogy minden
csoport vezesse be a kompetencia-alapú fejlesztést.



A nem szakrendszerű fejlesztés nem rossz, a gyerekekre kell figyelni.



A csoportban dolgozás nagyon jól ment, a szociális kompetencia igencsak fontos.



A munka dokumentálásában a fotózások is elterjedtek, megszokták és szeretik is.



Fontos az IT használata.



A szakmai munka feledteti a bürokratizmust. „A mi munkánkat, szakmai anyagunkat senki
sem tudja elvitatni, elvenni”.



Más szemlélet kezdett kialakulni a tanítókon keresztül az egész tantestületekben, sok nyílt
órát tartottak, sok kolléga látogatott órákat.



Az óvodában a Belső Gondozási Rendszer (BGR) modelljével egészítettük ki a HEFOP 3.1.et, az egyéni fejlődést követjük a HEFOP mellett, ezzel visszatértünk a vázlathoz, minden
napot szinteknek megfelelően tervezünk meg (1,2,3) milyen feladatokat, tevékenységeket
végzünk. Van olyan gyerek, aki bizonyos területen 3-as szinten van, más területen csak 2-es,
ennek megfelelően fejlesztjük őket.



Az óvoda szerződésébe le van írva, hogy az adott szakmai anyag 70%-át integrálni kell a
nagycsoportban, ezzel szemben mi 100%-ot integráltunk.



Az alsó tagozaton nagyon szépen megy a kompetencia-alapú oktatás, negyedik, ötödik,
hatodikban a szakmaiság jobban kidomborodik. Ez a fajta pedagógia felmenő rendszerben
lesz eredményes.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a tantermi folyamatokban leginkább érintettek (pedagógusok,
tanulók, szülők) esetében megvolt a fejlesztéshez és kipróbáláshoz szükséges támogatottság. A
bevezetéshez szükséges támogatottság már a programcsomagok intézményesülésének kérdését is
felvetette, itt már differenciáltabban beszélhetünk támogatottságról. A fenntartók ismeretei és
támogatása pedig nem volt a szükséges mértékben biztosított.
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A 9. főhipotézisre adott összefoglaló megállapítás:
Az Intézkedés megvalósításában és/vagy eredményei által érintett szereplők (TI0K-ok, 3.1.3.
és

3.1.4.

alintézkedések

pályázatán

nyertes

közoktatási

intézmények,

az

új

programcsomagokat tanító pedagógusok, az új programcsomagokat tanuló diákok és
szüleik, stb.) körében elvi-szakmai szinten ismertek és elfogadottak az Intézkedés elvi céljai
és megvalósult eredményei. A résztvevők az Intézkedést egy pedagógiai módszereket
megújító és a pedagógusokat fejlesztő kezdeményezésnek látják. Az Intézkedés céljainak és
eredményeinek elfogadottsága a teljesítményelv, a verseny és a tárgyi tudás megjelenésével
párhuzamosan csökken: legmagasabb az óvodában, az általános iskola alsó tagozatán és a
speciális szakiskolában, legalacsonyabb továbbtanulásra felkészítő a gimnáziumban. Az
Intézkedés számos olyan problémát vetett fel a konkrét tanórai munkában, melyet csak az
oktatáspolitika segítségével lehetne kezelni (kerettantervek, tankönyvhasználat, érettségi
követelmények). Mivel ez 2007 decemberéig nem történt meg, az Intézkedés – elvi-szakmai
elfogadottsága mellett is – „lóg a levegőben”, azaz kísérleti státuszban van jelen a bevont
intézményekben.
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KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK
Az értékelési hipotézisek validálását követően az értékelők feladata a HEFOP 3.1. intézkedés
fenntarthatóságával és folytathatóságával kapcsolatos ajánlások megfogalmazása volt. A folytatással
kapcsolatban az értékelők a következő összefoglaló ajánlásokat fogalmazták meg:
•

A PISA-vizsgálatokra adott hazai oktatásfejlesztési válaszok egy lehetséges iránya a
kompetencia-alapú oktatás fejlesztése, azaz a tartalmi megújulás. Javasolható, hogy a
következő években folytatódjon a HEFOP 3.1. intézkedés során elkezdett
tartalomfejlesztés, az alábbi három komoly korrekcióval.

•

Erőteljesen szűkítendő a kifejlesztett tartalmakat tesztelő és bevezető intézmények
köre. Az Intézkedés folytatásának valódi fejlesztéssé kell válnia, elhagyva az országos
kiterjesztés célját.

•

A tartalomfejlesztésnek (mind a hagyományos, mind pedig a digitális téren) a
közoktatás valós viszonyaihoz kapcsolódó megalapozása szükséges a megfelelő
beágyazottság elérése céljából. Tisztázandó a kifejlesztett tartalmak és ajánlott
tanítási-tanulási módszerek viszonya a jelenlegi intézményi, jogi, finanszírozási,
elszámoltatási, értékelési és tanulásszervezési eljárásokhoz. Az Intézkedésnek ebben
az értelemben is valódi fejlesztéssé kell válnia, elhagyva a totális oktatási reform
célját.

•

Erősítendő és minél szélesebb közoktatási intézménycsoportnak felkínálandók
viszont a HEFOP 3.1.4. alintézkedésben támogatott pedagógiai szolgáltatások,
különösen a képzések és intézményi tanácsadások (mentorálás).

•

A fenti következtetések gyakorlatba való átültetése olyan támogató oktatáspolitikai
környezet létrehozását igényli, amely jelen pillanatban nem létezik. Az OKM-nek az
európai

forrásoktól

független

oktatáspolitikai

eszköztárával

(jogszabályok,

finanszírozás, stratégia-alkotás, értékelés, kommunikáció) a HEFOP 3.1. intézkedés
birtokosává kell válnia.
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A fő ajánlások részletesebben (az Intézkedés különböző fontos fázisai szempontjából) is
megfogalmazhatók.
1. TERVEZÉS
Megállapítás A célkitűzés után nem folyt klasszikus tervezés, hanem azonnal egy részletes
programírás kezdődött – az időnyomásra való tekintettel. Ekkor a programírók
a lehető legszélesebbre nyitották a szakértői kommunikációt, de a kulcsszereplők
bevonása (tankönyvpiaci szereplők, intézményfenntartó önkormányzatok) nem
történt meg. Az egyik tervező szavaival „a tervezésnek nem volt
módszertana, napirendje, jegyzőkönyve, határozatai, apparátusa, nyilvános
dokumentumai”, így a bevonás sem működhetett.
 Az IH az NFT1-es gyakorlatnál erősebb kontrollszerepet gyakoroljon az
Ajánlás
ágazati tervezés felett (megvalósult).
 Az elfogadás előtt álló akciótervekbe kerüljön be a társadalmi-szakmai
kommunikáció kötelezettsége és a társadalmi felügyelet (board)
létrehozásának kötelezettsége.
 Az akciótervek második hullámának tervezésére az IH dolgoztasson ki
módszertant a társadalmi bevonással zajló tervezésre. A rendszerszintű
reformokat megcélzó intézkedések esetében ez a tervezési mód legyen
kötelező.

Megállapítás A suliNova fejlesztései idején a kompetencia-fogalom nem volt kellő mélységben
kidolgozva. Nemzetközi tudás volt a fejlesztő szakértők fejében, de tudatos
nemzetközi együttműködést nem építettek, fejlesztéspolitikai alternatívákká ez
sohasem formálódott. Kezdettől önálló és eredeti fejlesztés volt a cél.
 Az IH az akciótervek most zajló tervezésekor követeljen meg egy –
Ajánlás
legalább formális – nemzetközi tudáscserét a tervezési
dokumentumokban.
 Az akciótervek második hullámánál az IH építse be a „saját fejlesztés vs.
külföldi kész minták adaptációja” alternatíváját.
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2. PROGRAMMENEDZSMENT
Megállapítás Az OKI egy viszonylag kisméretű forrással korábbi munkák kiterjesztését végezte
el, hagyományos szervezeti formában. Az Educatio Kht. közbeszerzéses modellje
és belső minőségbiztosítási rendszere megfelelően működött. Igazi
menedzsment-kockázat a suliNovánál jelentkezett, ahol – részben a
Pénzügyminisztérium nyomására - nem jött létre a közigazgatási és
szakmai szolgáltatási feladatoktól elkülönülő menedzsment-szervezet. Ez
a modell viszonylag hamar működésképtelenné vált, és csak sokszori
átszervezések és hősies erőfeszítések nyomán állt be a szervezeti működés egy
elfogadható színvonalú rendje. A menedzsment-folyamatok csak korlátozottan
voltak szabályozottak, és az irányítás konszolidációjához az informális
együttműködések kialakulása volt szükséges. Fontos megállapítás, hogy a
kezdeti kísérletek ellenére a három kedvezményezett irányítási
együttműködése nem formalizálódott, és az eredetileg egyben elgondolt
2.1-es intézkedés gyakorlatilag levált a fejlesztésről.
 Az IH a támogatási szerződések aláírása előtt dolgoztasson ki egy
Ajánlás
néhány oldalas tervezési segédanyagot a menedzsment minimális
standardjairól. A gyakorlatban az IH ezen standard-elemeket már
érvényesíti a PEMCS-eken, de érdemes ezt átlátható formába önteni.
 Az IH 5 milliárd Ft feletti programok esetében követeljen meg önálló
programirodát.
 Az egy prioritáson belül tervezett intézkedések koordinációja erősítendő.

Megállapítás

Ajánlás

A Sulinovától élesen eltérő módon az Educatio egy közbeszereztetési folyamatot
épített ki, amelyet igen részletes specifikációval, szabvánnyal (SDT) és egy
Megvalósítási Kézikönyvvel kontrollált. Ez a program-menedzselési módszer
a belső fejlesztésnél hatékonyabbnak bizonyult. A suliNova nem épített ki
elkülönült menedzsment-szervezetet.
 Az IH – a lehetőségek mentén – akadályozza meg a nagy létszámú belső
közalkalmazott és szakértő részvételével folytatandó termékfejlesztéseket
és tágítsa a közbeszereztetés határát a feladatok kiszerződése érdekében.
 A közigazgatási és szakmai feladatokat ellátó közintézményekre telepített
intézkedések és alintézkedések esetében elsősorban a közbeszereztető
funkció erősítendő, a saját belső fejlesztések rovására.
 A közbeszerzési funkció erősítésének feltétele a jó szintű beszereztetési
gyakorlat és a folyamat minőségbiztosítása.
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Megállapítás A suliNova tartalomfejlesztésének másik kritikus eleme a kísérleti kipróbálás
és a bevezetés olyan méretű felduzzasztása volt, amely már egy országos
implementációs folyamat kezdeteként értelmezhető.
 A TÁMOP közoktatási akcióterveiben élesen szétválasztandó a (a)
Ajánlás
termékfejlesztéshez és kipróbáláshoz szükséges intézményi kör bevonása
(b) a szakmai szolgáltatásokkal ellátandó tág intézményi kör
bevonásától.
 A fejlesztést célszerű – szakmailag is koherens – ciklusba rendezni és
széthúzni a 2007-2013-as időszakra.
 A fejlesztések megkezdését megelőzően kötelezővé kell tenni a hazai és
nemzetközi jó gyakorlat összegyűjtését.

Megállapítás A program tervezői még nem láthatták, hogy milyen adminisztrációs terhet
jelent majd az OMAI-nak a PEJ-ek és monitoring jelentések feldolgozása.
Amikor a dokumentumáramlás megindult, az Intézkedés problémakezelése
levált a PEJ-ek és monitoring folyamatáról (ezek többhónapos késésbe
kerültek), és önálló kommunikációs folyamattá vált.
 Tudomásul kell venni, hogy a monitoring és PEJ-ek a gyakorlatban a
Ajánlás
végrehajtás utólagos dokumentációjára és követésére jók.
 Az IH-nak ki kell építeni egy olyan vezetői elemző és tanácsadó
rendszert („intézkedésszintű minőségbiztosítás”), amely előre jelez és
’just in time’ nyújt támogatást a döntéshozóknak.
 Ezzel párhuzamosan a hagyományos szervezeti lehetőségek jobb
kihasználása (Minősítő Testület) is erősítheti a kontrollt.

Megállapítás Az indikátorok igen nagy ingadozást mutattak az Intézkedés végrehajtása során.
Az OKI indikátorai változatlanok maradtak és teljesültek. A suliNova
kezdeményezésére történt indikátor-módosítás (egyszerűsítés) során az Educatio
digitális tartalomfejlesztésére vonatkozó eredeti 21 indikátorból 1 db maradt
releváns, majd a 2006. májusi módosítással az 1,4 milliárdos digitalizációs
fejlesztésnek egyetlen indikátora sem lett. (Az Educatio ez után is a korábbi
indikátor teljesítésének szellemében dolgozott.) A suliNova esetében inkább a
tervezési hibák utólagos korrekciójaként fogható fel az indikátorok módosítása.
 Az IH-nak kevés számú, de betartható és a tényleges teljesítményt mérő
Ajánlás
indikátor érvényesítésére kell összpontosítania.
 A kimeneti indikátorok mellett megfontolandó a folyamat-indikátorok
erősítése, mint a külső kontroll eszköze.
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3. TUDÁS, EREDMÉNYEK, TERMÉKEK
Megállapítás Fontos, hogy a fejlesztések – lényegében – nem támaszkodhattak hazai
alap- és alkalmazott kutatásokra sem, hiszen a tanuláselméletek
kutatásába Magyarország – az OECD-államok egy részével ellentétben –
nem ruházott be jelentős forrásokat az elmúlt évtizedben.
 A második nemzeti fejlesztési tervben Magyarországnak komoly
Ajánlás
erőforrást kell beruháznia (a) a tanulás alap- és alkalmazott kutatásába,
(b) a kompetencia-alapú pedagógiák hazai és nemzetközi jó
gyakorlatának összegyűjtésébe, (c) és a hagyományos és digitális iskolai
elemek szinergikus ötvözésének kutatásába.
 Nemzetközi piaci elemzés után eldöntendő, hogy az SDT tartalmak web
1.0-ás rendszere átalakítható-e web 2.0-ássá (uploading, interaktív) és ez
nemzetközileg versenyképes-e.
 Ha versenyképes, akkor komoly erőforrásokat kell összpontosítani az
SDT továbbfejlesztésére, a korábbitól eltérő módon, erőteljes szakmai és
társadalmi ellenőrzéssel.
 A fejlesztés mögötti tudásbázis mellett erősítendő a felhasználói tudás is,
különösen a „digitális” szakadék áthidalása a pedagógusok esetében.

Megállapítás A pedagógusok és a diákok visszajelzése egyértelműen pozitív és nagyfokú
elkötelezettséget mutat az oktatás tartalmi korszerűsítése irányába. A résztvevők
a kompetencia-fogalmat metaforaként fogták fel, s elsősorban a
pedagógusok módszertani kultúrájának megújítását érzékelték. A digitális
termékek a hagyományos tartalmak kiegészítő elemeként tűntek fel és
fogadtatásukról még nem lehet érdemi visszajelzés. A fejlesztő-szakértők –
természetesen – árnyaltabb képet adtak a fókuszcsoportos beszélgetésen.
 A résztvevők szerint a lezajlott fejlesztés csak 5-10 éves időtávban tud
Ajánlás
hatást kifejteni a közoktatásra, azaz középtávú befektetés.
 Folytatódjon a suliNova programcsomagok felmenő rendszerben
történő kipróbálása és a hiányterületek fejlesztése – de a korábbinál
radikálisan kisebb tesztelő intézménycsoporttal.
 Egészen széles bevonással kezdődjön meg egy tág szakmai kínálattal
rendelkező intézményfejlesztési program, amely továbbra is az oktatási
módszerek megújítására helyezi a hangsúlyt. (a TÁMOP-ban megoldott)
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4. KÖZPOLITIKAI TÁMOGATÓ KÖRNYEZET
Megállapítás Az Intézkedés végrehajtásakor az OKM „tulajdonosi szerepe” gyenge volt, a
támogató közpolitikai környezet nem jött létre. Az Intézkedés végrehajtása
során a menedzsment személyi összetételét elképesztő méretű fluktuáció
jellemezte. A megszólaltatottak eltérő válságkorszakokat jeleztek, de
legalább 3-4 teljes vagy részleges vezetőváltás zajlott a suliNova
irányításában. Ugyancsak döbbenetes a kedvezményezett szervezetek
instabilitása: az OKI OFI-vá alakult, a suliNova pedig időközben beolvadt
az Educatio-ba.
 Váljon élesen külön egy induló Intézkedés szakmai irányítása és
Ajánlás
menedzsmentje. A menedzser legyen elszámoltatható és probléma esetén
könnyen elmozdítható. A szakmai vezető megbízatását stabilizálni
szükséges.
 Az IH már a tervezés szakaszában követeljen meg olyan ágazati
garanciákat, melyek az induló intézkedésekben kifejlesztett termékek,
szolgáltatások, modellek számára befogadó környezetet teremtenek a
fejlesztés lezárultával.

Megállapítás A fejlesztésben foglalt célok eléréséhez szükséges jogi és irányítási környezet csak
elemeiben áll ma rendelkezésre. A tankönyvpiac szereplői egy évtizedes
regulálási kísérletei nyomán a biztos piacot és profitot szerző könyvkiadók nem
költenek K+F-re, szerzőgárdájuk nem professzionalizálódott és rövidtávon
alkalmatlanok egy modern fejlesztési termék közvetlen átvételére.
A megfelelő jogi-irányítási környezet kulcselemei a követezők:
 A Nemzeti Alaptanterv, amely a lisszaboni kompetenciaterületek
átvételével lényegében alkalmassá vált a tartalmi fejlesztés
befogadására. Veszély, hogy a NAT továbbfejlesztése továbbra sem
tud mit kezdeni a nem-tantárgyi elemekkel.
 A tankönyv-akkreditáció, amely nem ismeri a suliNova által
létrehozott programcsomagokat.
 A közoktatási törvény, amelyből 2007-es módosítása során kikerült a
programcsomag kifejezés, így a suliNova termékei ma
integrálhatatlanok a közoktatás jelenlegi működésébe. A tesztelő és
bevezető intézmények is a tantárgyi szerkezetet jelenítik meg a
felhasználás legfontosabb akadályaként.

EXPANZIÓ HUMÁN TANÁCSADÓ

90

A HEFOP 3.1 INTÉZKEDÉS ÉRTÉKELÉSE

Ajánlás















Az OKM-nek a támogató jogszabályi környezet biztosítása értelmében
definiálnia kellene (a) a kompetencia-alapú oktatás, (b) a programcsomag,
(c) a kapcsolódó normatív támogatás és a (d) tananyag fogalmát.
Az OKM biztosítsa a NAT implementációs testület és a TÁMOP szakmai
kapcsolódását.
A következő akciótervig az OKM alakítsa át a tankönyv-akkreditáció
rendszerét, és biztosítsa a programcsomagok akkreditálásának lehetőségét.
(megoldás folyamatban)
A suliNova által kifejlesztett programcsomag felhasználása nem a
tanításban, hanem a magyar tankönyvkiadás modernizálásában
keresendő.
A TÁMOP-ban a tankönyvkiadók és szakmai szervezetek konzorciumai
végezzék el a suliNova programcsomagjainak – értelmes tartalmi
egységekben történő - „széthordását” és ezáltal a hazai tankönyvek
modernizálását.
A TÁMOP-ban a tankönyvkiadók számára biztosított forrásokból a
tananyag-szerzői szakma (részben nemzetközi) fejlesztése is cél legyen.
Az OKM tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a ROP keretében
megkezdődő oktatási épület-felújítások a modern tanulásszervezési és IKT
igényeket szolgáló módon valósuljanak meg.

Megállapítás A suliNova programcsomagjainak elterjesztési igénye úgy fogalmazódik meg,
hogy a programcsomagokhoz nem kapcsolódott bemeneti és kimeneti mérés. A
mérés-értékelésre eredetileg tervezett 1,5 milliárd Ft-ból a Támogatási Szerződés
módosításai nyomán 54 millió Ft lett. A csomagok minőségéről csak tanári és
tanulói visszajelzéseink vannak.
 A korábbinál jóval szűkebb fejlesztés és felmenő rendszerű kipróbálás
Ajánlás
keretében történjenek mérések a programcsomagok beválását illetően.
 A beválás vizsgálata társadalmi nyilvánosságot teremt és növeli a
fejlesztések elfogadottságát a közvéleményben.
5. FINANSZÍROZÁS
Megállapítás A résztvevők számára (kedvezményezettek és oktatási intézmények) a
legnagyobb menedzsment problémát a kifizetések késlekedése okozta. Ez
szorosan összefügg a PEJ-ek elfogadásának gyakorlatával. Kifizetői szempontból
a jelentések rossz minősége jelent meg problémaként.
 Amennyiben a probléma a TÁMOP-ban is tartósnak látszik, az IH
Ajánlás
vizsgálja meg (a) a piaci alapú projektfinanszírozás vagy (b) a faktorálás
engedélyezésének lehetőségét.
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Megállapítás A tervezés során nem használtak kiadási, pénzügyi benchmarkokat. Az Educatio
korábbi digitális tartalomfejlesztési gyakorlata – amely szintén közbeszerzésen
alapult – már mutatott bizonyos tájékozódási pontokat a kiszerződés pénzügyi
kereteire vonatkozóan.
 Az IH vagy a KSZ-ek – bizonyos szolgáltatások tekintetében – tegyen
Ajánlás
közzé ajánlott költségszinteket, melyek segítik a tervezést, közbeszerzést
és értékelést. A munkaerő-piaci képzések és a beruházási pályázatok
esetében az IH már használ ilyen ajánlott költségmutatókat.
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1. MELLÉKLET
AZ ÉRTÉKELENDŐ PROGRAM BEMUTATÁSA
A HEFOP 3.1 intézkedés célja, hogy - a Közoktatás-fejlesztési Stratégiával összhangban elősegítse a közoktatás tartalmának és módszereinek megújítását, megteremtse a kompetenciaalapú oktatásra való átállás alapjait
Az Intézkedés hátterében az áll, hogy a közelmúlt nemzetközi és hazai felméréseinek
eredményei (köztük a PISA 2000 és PISA 2003) azt mutatják, hogy oktatási rendszerünk a
hozzánk hasonló fejlettségű országok tanulóihoz viszonyítva gyengébb képességekkel
rendelkező tanulókat bocsát ki. Az egész életen át tartó tanulás alapjait jelentő, emellett a
munkaerő-piacra való belépést és az ott való részvételt is megkönnyítő alapvető készségek
(olvasás, írás, számolás), a szociális, életviteli és környezeti, valamint az életpálya-építési, idegen
nyelvi és IKT készségek tekintetében magyar tanulók jelentős elmaradása figyelhető meg.
Az Intézkedés egy több elemből álló, összetett központi programot tartalmazó I.
komponensre, valamint egy pályázati rendszerben megvalósított projektetek tartalmazó 2.
komponensre osztható fel,
Az I. komponens keretében (központi program) megvalósítandó feladatokat egy országos
hatáskörrel rendelkező intézmény, a Sulinova Közhasznú Társaság és konzorciumi partnerei,
az Országos Közoktatási Intézet és az Educatio Társadalmi és Szolgáltató Kht. végzik. A
központi program fejlesztései tehát elsősorban azoknak a közoktatási intézményeknek
(óvodáknak, általános és középiskoláknak) szólnak, amelyek vállalkoznak arra, hogy - a központi
programot támogató pályázatok keretében - befogadják, adaptálják és elterjesztik a
kompetencia-alapú nevelés, oktatás és képzés új tartalmait, módszereit és eszközeit.
A 2. komponens tevékenységei pályázati úton valósulnak meg, a TIOK-ok és az új módszert
bevezető intézmények jövőbeni szakmai együttműködésére építve.
1.) Az Intézkedés első komponense több tevékenységet is magában foglal.
A fejlesztések során kiemelt hangsúlyt kap a folyamatok és az eredmények korszerű, elektronikus
alapú feldolgozása, publikálása. Az új tartalmak a központi fejlesztés keretében az alábbi
eszközökkel valósulnak meg:


A kompetencia-alapú képzés oktatási programcsomagjainak kidolgozása, az oktatási
programokhoz illeszkedő, azokat alátámasztó digitális tananyagok és taneszközök
fejlesztése.
Mind a hat kompetencia-terület fejlesztéséhez az 1-6. évfolyamokon, illetve a 7-12,
évfolyamokon az iskolarendszer lehetséges bemeneti pontjain a 2005/06-os tanévre az 12., 5., 7., 9. évfolyamokon, a 2006/07-es tanévre a 3., 6., 8., 10, évfolyamokon, a 2007/08as tanévre a 4. és a 11-12. évfolyamokon felhasználható oktatási programcsomagok
készülnek.
Az 1-6. évfolyamot, illetve a 7-12. évfolyamot megcélzó egységeken belül 3-3 különböző,
egymást szervesen kiegészítő programcsomagot fejlesztünk ki_ Ezek jellemző típusai a
következők:
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a.

egy olyan programcsomag, amely a témához tartalmilag kapcsolódó NAT
műveltségterület feldolgozása során hasznosítható, kompetencia-központú
tananyagot tartalmaz;
b. egy olyan programcsomag, amely az adott kompetencia-terület fejlesztését egyéb
műveltségterületek tanításának keretében támogatja;
c. egy olyan programcsomag, amelynek elemei a tanórán kívüli nevelési-tanítási
helyzetekben használhatók fel ugyanazon cél elérése érdekében (például
napközi, szakkörök, tehetséggondozás, kollégium stb.).
Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése esetében a típusvariánsokat a legszélesebb
körben tanított három nyelv - az angol, a német, a francia - képviseli, egységes
szerkezetben megjelenítve az 1-6. évfolyamon és a 7-12. évfolyamon felhasználható
elemeket. E program keretében kerül sor a migráns fiatalok beilleszkedését segítő
magyar mint idegen nyelvi oktatási programcsomag kidolgozására a közös európai
referenciakeret Al, A2, és B1 szintjén.
Az oktatási programcsomag komponensei:
− Tantervi komponens (célok, követelmények, értékelés elvei, a tananyag
kijelölése, időbeli elrendezése);
− Pedagógiai koncepció (összefoglalja, elméletileg is megalapozza azokat a
pedagógiai elveket, amelyeken a program alapul);
Modulleírások (részletes leírás egy-egy téma feldolgozásának menetéről, a
tanulói tevékenységekről, az ajánlott eszközökről);
Eszközi elemek (információhordozók, feladathordozók és a kettő
kombinációi - vagyis hagyományos és digitális taneszközök);
Értékelési eszközök (a tanulói fejlődés mérése);
Továbbképzési programok. (a tanárok felkészítése a program
alkalmazására);
− Támogatás: tanácsadás és programkarbantartás a fejlesztő műhely
részéről.
A programfejlesztés alprojektjei:
Szövegértés-szövegalkotási
Óvodai
Matematikai
Idegen nyelvi
Szociális, életviteli és környezeti
Életpálya-építési
Programfejlesztés közös támogató tevékenységei
Mentor/tematikus hálózat építése és koordinálása
(mentorálás) Programcsomagok digitalizálása
Hazai digitális jó gyakorlatok
Külföldi digitális jó gyakorlatok

A pedagógiai mérési-értékelési rendszert, az értékelési kultúrát megújító programok
kialakítása, ezek integrálása a továbbképzési tematikákba.
Alprojektek
- TIOK-mérés
A kidolgozott fejlesztő programokban részt vevő tanulók képességszintjének
mérése. A mérés koncepciójának, eszközrendszerének kidolgozása; a
mérőeszközök nyomdakész előállítása, nyomdai sokszorosítása, csomagolása; a
mérés megszervezése, lebonyolítása; a mérési eredmények rögzítése, számítógépes
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feldolgozása, az elemzés és a visszajelentések elkészítése, postázása.
Eredmény: a mérés koncepciója, bemért mérőeszközök, a mérés eredményeinek
rögzített adatai.
- Országos kompetenciamérés
A 6., 8. és 10. évfolyamos diákok szövegértési képességeit és matematikai
eszköztudását vizsgáló felmérés magában foglalja a tesztek kialakítását, a mérés
lebonyolítását, az adatok feldolgozását, a pedagógus képzési és továbbképzési
alapmodul kifejlesztését, valamint a kompetencia-méréshez kapcsolódó
konferenciák szervezését és konferenciákon való részvételt.
Eredmények:
A 6., 8. és 10. évfolyamos teljes kör Országos kompetenciamérés matematika
tesztjei (2-2 tesztfüzet mindegyik évfolyamon).
A 6., 8. és 10. évfolyamos teljes körű Országos kompetencia-mérés szövegértés
tesztjei (2-2 tesztfüzet mindegyik évfolyamon).
A 6., 8. és 10. évfolyamos teljes körű kompetenciamérés lezajlása, a
visszajelzések eljuttatása az iskoláknak.
- Hozzáadott értékszámítás és pedagógus-továbbképzésfejlesztés (Hozzáadott Érték)
A teljesítmények átnyaltabb értelmezéséhez a tanulók szociális hátterének
figyelembevételével számított hozzáadott érték számítási szabályainak kialakítása
és a pedagógusok számára készített továbbképzési tematika kialakítása.
Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, a hozzáadott érték számítási metódusának
kialakítása, valamint a pedagógus-továbbképzési tematika kidolgozása.
Eredmény: a hozzáadott érték számítási metódusa és a pedagógus-továbbképzési
tematika.
- Feladatbank
A komputerizált feladatbank a pedagógusok számára készülő eszköz, amely
segítségével kompetencia-alapú mérőeszközöket tudnak összeállítani és értékelni.
Eredmény; tartalmi keretek kialakítása, megírt feladatok, szoftver, pedagógus
továbbképzési tematika.
- Képességfejlesztés
Képességmérésre alkalmas tesztrendszerek kipróbálása és javítása az alábbi területeken:
 Az anyanyelvi és matematikai képességek fejlődése
 A szóolvasási készség és a leggyakoribb 5000 szó elsajátítási
folyamatának feltérképezése
 A szövegesfeladat-megoldó készségek és a fejlődésükkel összefüggő
háttértényezők
Eredmények: kidolgozott tesztrendszerek, elemzések


A minőségbiztosítás elemeinek fejlesztése összhangban a kompetencia-alapú képzés
kialakítására vonatkozó programok kidolgozásával, s ezek beépítése a pedagógusok és
oktatási szakértők továbbképzési programjába.

Alprojektek:
1. Oktatási Programcsomagok intézményi bevezetési folyamata
Az elvárt (ideális) tanári kompetenciaprofil meghatározása az RDA modell
segítségével. Egy kiválasztott. TIOK konzorcium intézményeiben a projektben
közreműködő pedagógusok szakmaprofiljának felvétele. Személyes konzultáció során
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az eredmények elemzése, és személyre szabott javaslatok megfogalmazása a lehetséges
fejlesztési irányokról.
Eredmény: Tanulmány az RDA eredményeiről, Műhelymunkák forgatókönyve.
Kompetencia profilok leírása.
2. Pedagógus képzésfejlesztés minőségfejlesztési eljárásának kifejlesztése
A projekt utolsó két eleme a nyomon-követés és beválás-vizsgálat. Tevékenységek:
képzések helyszíni értékelése, elemzések, értékelések elkészítése, beválás-vizsgálat
eszközrendszerének kialakítása, beválás-vizsgálat kiválasztott TIOK intézményekben,
összegző tanulmány készítése a képzések intézményi hasznosulásáról.
Eredmény: elemző értékelés a megvalósult pedagógus-továbbképzésekről, elemző
értékelés a képzések intézményi hasznosulásáról, hatásosságáról.
3. Pedagógus-továbbképzések fejlesztése
Pedagógus-továbbképzési, programok az emberi erőforrás fejlesztés szervezeten belüli
területeire. Az emberi erőforrás fejlesztése képességfejlesztést, folyamatos
tevékenységet, szervezett tanulást, új kompetenciák elsajátítását jelenti.
Koncepciókészítés, tananyag csomagok kifejlesztése, elkészítése, tananyagcsomagok
kipróbálása TIOK intézményekben.
Eredmény: kézikönyvek, tanulási útmutatók, kiegészítő szövegek, esettanulmányok.
4. Támogató környezet
Pedagógus-továbbképzések szervezése, képzési anyagok
adminisztrációja.
Eredmény: jelenléti ívek, elégedettségi kérdőívek összesítője.

előállítása,

képzések

5. Pedagógusok minőségfejlesztési kompetenciáinak fejlesztése
Olyan, a minőségfejlesztés lehetséges területeinek és módszereinek széles spektrumát
lefedő továbbképzések kifejlesztése, melyek alkalmasak a szükséges minőségfejlesztési
kompetenciák elsajátíttatására, távoktatási tananyagok fejlesztése a releváns
tématerületeken. Koncepciókészítés, tananyag csomagok kifejlesztése, elkészítése,
tananyagcsomagok kipróbálása TIOK intézményekben. Eredmény: kézikönyvek,
tanulási útmutatók, kiegészítő szövegek, esettanulmányok.
6. Vezetőképzés (VEK) alprojekt
A képzések a korszerű irányítási, vezetési kompetenciák elsajátítását célozzák,
Koncepciókészítés, tananyagcsomagok kifejlesztése, elkészítése, tananyagcsomagok
kipróbálása TIOK intézményekben.
Eredmény: kézikönyvek, tanulási útmutatók, kiegészítő szövegek esettanulmányok,
7. Közoktatási szakértőképzés minőség és szervezetfejlesztési A fejlesztési
folyamatot támogató közoktatási szakértők tevékenységük során nem csak
klasszikus szakértői feladatokat látnak el, hanem gyakran tanácsadói, mentori
feladatokkal találják magukat szemben. A projekt célja ennek a tevékenységnek a
megalapozása képzésfejlesztéssel.
Eredmény: intézményfejlesztési tanácsadói program
8. ”Mi történik az iskolában?”
A KMK és a nyertes TIOK intézmények és konzorciumvezetők közötti
kapcsolattartás, együttműködés elősegítse, a TIOK-ok számára biztosított, alább
felsorolt szolgáltatások lebonyolítása: a projekt záró szakaszában a projekt
értékelését célzó megbeszélések megszervezése, illetve egyéb, a TIOK-ok által
igényelt szolgáltatások ellátása (tanácsadás, értékelés, konferencián előadás
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megtartása, konzultációs lehetőség).
Pedagógusok, intézményvezetők és oktatási szakértők képzését és továbbképzését
biztosító rendszer létrehozása, működtetése és értékelése.
Alprojektek
1. TIOK-képzések
A TIOK-konzorciumok azon pedagógusainak felkészítése, akik az oktatási
programcsomagok osztálytermi, illetve óvodai csoportbeli tesztelését végzik. A
pedagógusok 2005 májusában, júniusában és júliusában megismerkedtek az
oktatási programcsomagok koncepciójával, tantervi elemeivel és az általuk tesztelt
modulcsoportokkal. A 2006-ban bekapcsolódó új pedagógusok felkészítése is
megtörténik.
Eredmény: kb. 1300 programcsomag tesztelésre felkészített pedagógus
2. Képzők és pedagógusok képzése
Az NFT HEFOP 3.1.3. és 3.1.4, pályázati komponensében meghirdetett
továbbképzések, illetve a képzők képzésének tartalmi kifejlesztése, majd a képzők
képzésének, illetve a pedagógusok továbbképzésének lebonyolítása, valamint a
megvalósuló képzések színvonalának nyomon követése.
Eredmény: a továbbképzések akkreditációja, igazolások a képzők képzésén
résztvevő szakértők számára, tanúsítványok a továbbképzésben résztvevő
pedagógusok számára.
3. Nem pedagógus célcsoport számára képzési programok fejlesztési alprojekt
Két képzési program és a hozzá tartozó segédletek kifejlesztése az adott
célcsoportok képzéshez: fenntartói képzési program 10 órában; szakértői képzési
program 30 órában, próbatréningek lebonyolítása, képzési tematika elkészítése
képzőknek, képzendőknek, képzési segédlet elkészítése képzőknek és
képzendőknek (2 prezentáció, 2 hand-out), szöveggyűjteménnyel.
Eredmény: 2 db kifejlesztett képzési program segédanyagokkal



A minőségfejlesztés és mérést támogató központi irányítási rendszer és alkalmazások
létrehozása:
1. Az elektronikus adatszolgáltatási teljes körűvé tételéhez szükséges intézkedések
Hardware fejlesztést, amely lehetővé teszi az intézmények számára, hogy a központi
hitelesítés-szolgáltató és elektronikus aláírás infrastruktúrát kihasználva minden
hivatalos dokumentumot, jelentést, pályázatot elektronikusan tudjanak továbbítani és
hitelesíteni (Mintegy 4500 iskola esetében egy darab szabványos chipkártya olvasót,
valamint intézményenként 2 ügyintézői, igazgatói és helyettesi kártya beszerzését,
telepítését és a használathoz szükséges oktatás)
2. A központi irányítási rendszer működtetéséhez szükséges alkalmazások fejlesztése
Közvetlenül a központi program végrehajtását, illetve a végrehajtáshoz kapcsolódó
felméréseket, mérési és minőségfejlesztési tevékenységeket támogató tevékenységek:
− Állapotfelmérést segítő alkalmazás fejlesztése;
− Személyes pályafutást nyomon követő rendszer;
− Elektronikus tananyagok használatának nyomon követése;
− Kollaborációs és információs portálszolgáltatások kifejlesztése.
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3. Intézményi ügyvitelt és központi irányítást támogató központi szolgáltatások Az
intézmények szoftver infrastruktúrájának fejlesztése, Vezetői Információs
Rendszerekhez (VIR) csatlakozás, iskola-adminisztrációs rendszerek telepítése,
oktatása, stb.. A létező iskolai ügyviteli rendszerek összekapcsolására olyan
adatszolgáltatási rendszerekkel, amelyek a kompetenciafejlesztési projekthez
szükségesek. Eredményeképpen a kompetenciafejlesztésben részt vevő intézmények a
program során keletkező információkat (fejlesztések, felmérések, stb.), az intézményi
szinthez kapcsolódó jogosultsági szintek alapján egységes felületen lekérdezhetik és
egyéb intézményi eredményekkel, adatokkal összehasonlíthatják.
4. A fejlesztések a következők szerint foglalhatók össze;
− Az Educatio Kht. tulajdonában levő közoktatás
információs modell (KIMO) frissítése
− Iskola-adminisztrációs rendszerek specifikációjának
véglegesítése, minősítési rendszer kidolgozása;
− Az adminisztrációs rendszerek pilot projektjének
kiértékelése; Az intézmények 360°-os értékelését
támogató alkalmazás beszerzése/fejlesztése;
5. Egységes oktatási azonosítóra épülő alkalmazások:
A tananyagok, képzési csomagok fejlesztését, továbbfejlesztését, felhasználását, a
program hatékonyságát, illetve a programban részt vevők pályafutásának nyomon
követését lehetővé tevő mérési-irányítási rendszer alapja az egységes személyi és
intézményi törzsadat-nyilvántartás. Egy pedagógus, illetve oktató a saját azonosítóját
használva tud egy tananyagot elkészíteni, lektorálni, hitelesíteni stb. Az
azonosításhoz, hitelesítéshez a pedagógus az intelligens kártyáját tudja majd használni
- az intelligens chippel ellátott pedagóguskártya bevezetése jelen program keretein
kívül történik. A diákok szintén azonosítójukat felhasználva tudják az elektronikus
tananyagokat lekérni, az on-line munkákat (pl. dolgozatok) beadni stb.
A fejlesztések eredményeképpen minden olyan eszköz elkészül, amely lehetővé teszi a
kompetenciafejlesztés programjának indulásakor rendelkezésre álló információk, és a
megvalósításkor keletkező információk feldolgozását, illetve biztosítják a szereplők workflow-szerű kommunikációját.


A fejlesztői munkát megalapozó és annak eredményeit vizsgáló kutatási programok.
A kutatások a programfejlesztő munka elméleti megalapozását és a készülő
programcsomagok intézményi befogadását segítik.
1. Iskolai kezdőszakasz helyzetelemző vizsgálata (OKI),
A kutatás két területre koncentrál: egyrészt a pedagógiai kultúra helyzetére és
megújítására, másrészt az egyedi sajátosságokra figyelő fejlesztés helyzetére.
2. Diákok idegennyelv-tanulási útjainak vizsgálata (OKI)
Kérdőíves vizsgálat alapján a 9. osztályos tanulók addigi nyelvtanulási útjait
rekonstruálja, s ezzel átfogó, országos és regionális szintű képet kíván nyújtani arról,
hogy egymásra épülnek-e az alap-, és középfokú intézmények idegen nyelvi
programjai, illetve a középfokú iskolák idegennyelv-kínálata képese biztosítani a
belépők nyelvoktatással kapcsolatos igényeinek kielégítését, nyelvtanulásának
folyamatosságát.
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3. A pedagógusok mentálhigiénés állapotának vizsgálata (OKI)
A kutatás elsődleges célja a pedagógus társadalom probléma-megoldással kapcsolatos
jellemzőinek, értékvilágának, orientációinak leírása. A kutatás arra kíván választ adni,
hogy a pedagógusok milyen konfliktus-megoldási stratégiával rendelkeznek, milyen
mentálhigiénés problémákkal küszködnek napi gyakorlatuk során és miben látják
ennek okait.
4. Tanulási utak elemzése (OKI)
Az Ifjúság 2000 adatbázis másodelemzésére épülő kutatás, amely a fiatalok egyes
kiemelt csoportjainak (középiskolából kilépők, szakiskolából kilépők, kimaradók)
helyzetét, későbbi pályáját és tanulással kapcsolatos elképzeléseit, igényeit vizsgálja.
5. Hátrányos helyzetű tanulók értékelése és differenciált fejlesztése (suliNova)
Alapkutatás, amelynek célja fejlesztő programok kidolgozása a hátrányos helyzetű
tanulók felzárkóztatására.
6. A közoktatás szerepe az élethosszig tartó tanulásra való felkészítésben (suliNova)
Kutatások az iskolában elsajátított tudás megértése és alkalmazása terén.
2.) Az Intézkedés második komponense a kompetencia-alapú oktatás intézmények
szintjén történő megvalósítását támogatja, pályázati úton megszerezhető, vissza nem
térítendő támogatással.


A TIOK-okban már kipróbált programcsomagok bevezetésére és azok oktatásához
szükséges tanári továbbképzésre pályázhattak az egyes iskolák, közoktatási intézmények. A
nyertesek 2006 őszén indíthatták el az új rendszerű oktatást bizonyos évfolyamok bizonyos
osztályaiban. A bevezetéshez és a tanításhoz szükséges szakmai és módszertani segítséget a
TIOK-októl, valamint a Sulinova szakemberei által felkészített képzőktől és (szakmai
szolgáltatók munkatársaitól) mentoroktól kapják.



Az új módszer és programcsomagok bevezetéséhez kapcsolódóan támogatható az iskolák új
tanítási módszerek adaptációjához kapcsolódó fejlesztése (pl.: IKT alapú oktatási
programcsomagokhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése).



Támogatandó a kompetencia-alapú képzéshez kapcsolódó minőségfejlesztési és mérési
módszerek bevezetése is.

Az Intézkedés keretében párhuzamosan zajlik a közoktatás különböző évfolyamain bevezetni
kívánt tananyagok, programcsomagok kidolgozása, kipróbálása/tesztelése és nem kísérleti
iskolákban történő bevezetése, elterjesztése.


A tananyagok, programcsomagok és a hozzájuk kapcsolódó módszertan kidolgozását,
valamint a tanítási-módszertani képzést a Sulinova Kht. és konzorciumi partnerei az
Országos Közoktatási Intézet és az Educatio Kht. végzik.



A kidolgozott tananyagok kipróbálása, tesztelése 12 kiemelt oktatási intézményben,
úgynevezett Térségi Integrált Oktatási Központban (TIOK) történik (összesen 84 oktatási
intézmény által alkotott konzorciumok), a programcsomagokat kidolgozó és a tanítási
módszertant képzésekkel átadó konzorcium folyamatos felügyelete mellett. Az oktatási
programcsomagok kipróbálásából, tanításából származó tapasztalatok többcsatornás,
folyamatos és intenzív visszacsatolási mechanizmuson keresztül jutnak el a programcsomagés tanítási módszertan fejlesztőkhöz.
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A TIOK-okban egy éves teszttanítással kipróbált programcsomagok bevezetésére az
Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságánál pályázhattak közoktatási intézmények,
hogy a TIOK-okban kiképzett szakemberekkel együttműködve, a TIOK-okban megszerzett
tapasztalatok átadásával bevezessék a TIOK-okban egy tanév során kipróbált
programcsomagokat. Az Intézkedés 2. komponense keretében 361 közoktatási intézmény
részesült támogatásban és kezdte meg az új programcsomagok és módszerek bevezetését
2006 szeptemberében.



A program elterjedésének és fenntarthatóságának érdekében szintén pályázati úton nyert
támogatást 21 szakmai szolgáltató intézmény, amelyek további oktatási intézmények
pedagógusait készítik fel a programcsomagok adaptációjára és az intézmények módszertani
kultúrájának átalakítására.

Az Intézkedés 2. komponense keretében tehát a 12 TIOK, 21 szakmai szolgáltató intézmény,
illetve a TIOK-okban tesztelt majd korrigált programcsomagokat újonnan bevezető 361
közoktatási intézmény részesült támogatásban.
Az Intézkedés megvalósításának 2008-ra tervezett befejezéséig az óvodák számára, valamint a
közoktatás mind a 12 évfolyamára vonatkozóan hét területen el kell készülnie a komplett oktatási
programcsomagoknak és az azokhoz kapcsolódó tanítási módszertannak.
Az Intézkedés tervezett költségvetése: 71 millió euró.
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2. MELLÉKLET
FOGALOMJEGYZÉK
Kompetencia-alapú fejlesztés: A fejlesztés egyik célja a kompetencia-alapú oktatás elterjesztése
közoktatásunkban. A kompetencia ebben a felfogásban az ismeretek, azok alkalmazási képessége
és az alkalmazáshoz szükséges megfelelő motivációt biztosító attitűdök összessége. Kompetenciaalapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba
helyező oktatást értjük, amely lehetővé teszi, hogy a külön-külön fejlesztett kompetenciák
szervesüljenek, és alkalmazásuk életszerű keretet, értelmet nyerjen a gyerekek számára. Ennek
egyik elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása, melynek lehetséges
eszköze a problémaközpontú tanítás vagy a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a
felfedeztető tanítás-tanulás, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés.
A magyar közoktatás alapdokumentumaira és az Európai Bizottság egész életen át tartó tanulást
megalapozó, kulcskompetenciákkal foglalkozó munkabizottságának dokumentumaira alapozva a
programfejlesztés – az NFT keretében – az alábbi területeken indult el:
 óvodai nevelés,
 szövegértés-szövegalkotás,
 matematikai-logikai kompetencia,
 idegen nyelvi kompetenciák,
 szociális, életviteli és környezeti kompetenciák,
 életpálya-építési kompetencia,
 infokommunikációs technológiák.

Mindegyik területen kiemelt hangsúlyt kapnak azok a tartalomfüggetlen kompetenciák, amelyek
nem köthetők tudományágakhoz, tantárgyakhoz, műveltségi területekhez. Ilyenek például a
tanulás tanulása, az együttműködés képessége, a problémamegoldó képesség, a kreativitás és
motiváció stb.
(Pála Károly: Kompetencia-alapú oktatási programcsomagok fejlesztése Magyarországon.
www.oki.hu)
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BGR: Belső Gondozás Rendszere. Iskolaszinten kialakított tevékenységrendszer, mely szervezeti
keretet és cselekvési módot, formát jelent a tanár számára. Osztálya, illetve az egyes tanulók
fejlődéséről tervszerűen és koordináltan gyűjtött információk (adatok) alapján problémafeltáró
megbeszélések lefolytatására illetve a fejlesztés megtervezésére, kivitelezésére, értékelésére teremt
lehetőséget az osztály és az egyes tanuló szintjén.
COMENIUS 2000: COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési program. A COMENIUS
2000 közoktatási minőségfejlesztési program intézményi és fenntartói szintű minőségirányítási
modellek terjesztésével kívánta elősegíteni azt, hogy a magyar közoktatás intézményei olyan
versenyképes szervezetekké váljanak, amelyek sikeresen válaszolnak a kihívásokra és a
környezetükből érkező változó igényekre.
Educatio Kht.: Az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaságot a felsőoktatási
felvételi rendszer fejlesztése és üzemeltetése, a felsőoktatási felvételi eljárás lebonyolítása és a
felsőoktatási felvételihez kapcsolódó tájékoztatási feladatok ellátása céljából alapította az Oktatási
Minisztérium 2000-ben. A tárca döntésének eredményeképpen - a Minisztériummal kötött
közhasznú szerződés módosításai alapján - a Társaság feladatai az Országos Felsőoktatási
Információs Központ működtetése mellett 2001-ben kibővültek a SuliNET Programiroda és a
győri Közoktatási Információs Iroda, 2002-ben a Hallgatói Információs Központ, 2003-tól a
Diákigazolvány Ügyfélszolgálat működtetésével.
ERFA: Európai Regionális Fejlesztési Alap. Az ERFA célja, hogy a régiók között mutatkozó
egyenlőtlenségek kiküszöbölésével erősítse az Európai Unió gazdasági és társadalmi kohézióját.
ESZA: Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. ESZA
Kht., a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatkezeléssel foglalkozó intézménye. Az ESZA
Kht.-t az előcsatlakozási alapok lezárása és a Strukturális Alapok fogadására való felkészülés
küszöbén- azért alapították, hogy elsősorban az Európai Szociális Alap által támogatott
foglalkoztatási, oktatási- és nevelési célú programokat hajtsa végre a foglalkoztatás növelése és a
gazdaság élénkítése érdekében
IH: HEFOP Irányító Hatóság. A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága
– HEFOP IH – 2002 nyarán a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium szervezeti kereti
között jött létre. Az Irányító Hatóság feladata az EU által társfinanszírozott Humán erőforrás-

EXPANZIÓ HUMÁN TANÁCSADÓ

102

A HEFOP 3.1. INTÉZKEDÉS ÉRTÉKELÉSE

fejlesztés Operatív Program – HEFOP – és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés szabályos és
hatékony megvalósítása.
IKT: információs és kommunikációs technika. Az egyik kompetenciaterület, amelynek fejlesztését
a HEFOP 3.1.1. központi programban a támogatott konzorcium végezte, az Educatio Kht.
feladata a Nemzeti Fejlesztési Terv HEF OP 3.1.1 Központi Program IKT kompetenciafejlesztés
keretében az "IKT alap és középfokon" című projekten belül 600 db SDT tanórai foglalkozás (112. évfolyamok informatika tananyaga -IKT A) és 300 db SDT tevékenység (IKT B) kidolgozása
volt.
IMIP: intézményi minőségirányítási program
KSZ: közreműködő szervezet. Feladata: projekt előkészítés és végrehajtás operatív lebonyolítása
műszaki, pénzügyi és jogi aspektusok figyelembevételével: előzetes projektkoncepciók szakmai
bírálata, pályázatkészítés koordinálása, az Európai Bizottsággal való folyamatos egyeztetés az
értékelési és jóváhagyási periódus alatt, közbeszerzési eljárások felügyelete, helyszíni
ellenőrzésekkel a projekt bonyolításának teljes körű felügyelete.
OKÉV: Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont. Feladatai: hatósági feladatok;
középfokú beiskolázással kapcsolatos feladatok; az érettségi vizsgákkal kapcsolatos feladatok; az
országos szakértői és vizsgáztatási névjegyzékek kezelése; az országos mérésekkel és vizsgálatokkal
kapcsolatos feladatok, a kétszintű érettségi vizsgák előkészítése; az Országos Középiskolai
Tanulmányi

Verseny

(OKTV)

szervezése,

a

tanulmányok

alatti

független

vizsgák

vizsgabizottságainak működtetése; a tankönyvvé nyilvánítás hatósági eljárása; a regionális
fejlesztési és képzési bizottságok működtetése; a szomszédos államokban élő magyarokról szóló
törvény hatálya alá eső diákok, pedagógusok és oktatók kedvezményeivel kapcsolatos feladatok.
OKI/OFI: Az Országos Közoktatási Intézet (OKI) jogutódjaként több oktatási háttérintézmény
összeolvadásával keletkező Oktatáskutató és -fejlesztő Intézet (OFI) új szervezeti struktúrája
alakult ki. Feladata szerint nyomon követi az oktatási rendszerben zajló folyamatokat. A
makroszintű (rendszerszintű vagy szakmapolitika-orientált) és mikroszintű (intézményi, tanári,
tanulói szintű) kutatásokat folytat. A köz- és felsőoktatás, valamint a felnőttoktatás teljes
vertikumában és a szakképzésben végbemenő változások elemzése, hazai és nemzetközi
összefüggésekben való értékelése és az oktatáspolitikai döntéshozatal támogatása.
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OMAI (Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága), jogutódja az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága: az Oktatási és Kulturális Minisztérium
háttérintézményeként az oktatási miniszter által megjelölt költségvetési fejezeti kezelésű
előirányzatok, programok és egyéb nemzetközi és közösségi pénzforrások pályázati úton történő
felhasználásával, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat látja el.
PC: Program-kiegészítő Dokumentum, az operatív programok intézkedéseinek részletesebb
kifejtését tartalmazza.
PEJ: Projekt Előrehaladási Jelentés, a kedvezményezett a Támogatási Szerződés megkötésének
dátumától számított háromhavonta köteles kötelező PEJ-t benyújtani, a PEJ tartalmazza az adott
időszakra vonatkozó projekttel kapcsolatosan elvégzett tevékenységeket.
PEMCS: projekt-előkészítő munkacsoport.
PIK: projektirányítási kézikönyv.
PISA: (Programme for International Student Assessment): A PISA kutatás az OECD által
kezdeményezett felmérés, melynek célja, hogy feltérképezze, hogy az iskola mennyire képes a
diákokat olyan ismeretekkel, készségekkel ellátni, amelyekre a gyerekeknek szükségük van ahhoz,
hogy megfelelően tudjanak alkalmazkodni a 21. századi társadalmak kihívásaihoz.
PTMIK: Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ. A Központ egyik
legfontosabb feladata az akkreditációs eljárásban való közreműködés. Az akkreditációs eljárás arra
szolgál, hogy a minisztérium ellenőrizni tudja, hogy a különböző továbbképzési programok
megfelelnek a minőségi elvárásoknak, mivel "a pedagógus szakma megújulásának fontos feltétele,
egy a pedagógus-társadalom igényei alapján működő, a képzők között versenyhelyzetet teremtő,
ugyanakkor minőséget garantáló pedagógus-továbbképzési rendszer megteremtése, működtetése.”
SDT: a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) tartalom-menedzsment e-tanulás keretrendszer és
digitális tananyag adatbázis, amelyet a pedagógusok használhatnak a kompetencia-alapú
oktatáshoz
SNI: sajátos nevelési igényű
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suliNova: Az Oktatási Minisztérium 100%-os tulajdonát képező Sulinova Kht. a Nemzeti
Fejlesztési Terv (NFT) közoktatást érintő programjainak szakmai koordinációját irányítja.
TIOK: Térségi Iskola és Óvoda Központ, a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok
elterjesztése érdekében jött létre a HEFOP 3.1.2 pályázat nyerteseiként
ÚMFT: A Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Új Magyarország Fejlesztési Terv
(ÚMFT) Magyarország nemzeti stratégiai referenciakerete. A dokumentumra gyakran Nemzeti
Fejlesztési Terv 2 néven is hivatkoznak.
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3. MELLÉKLET
A SZÖVEGÉRTÉS KOMPETENCIATERÜLET PROGRAMCSOMAGJAINAK ELŐÁLLÍTÁSI HUMÁN-KÖLTSÉGEI
Kategória

Leírás
Szakmai szempontok alapján létrehozza szakmailag lektorált és korrigált modulok
anyagából a tanári és tanulói eszközöket.

Alkotószerkesztő

A programcsomaghoz tartozó didaktikai célú ábrák, grafikonok, táblázatok, diagramok,
művészi szintű grafikai részét készíti.
Didaktikus
grafikus

Előadó/
képző/
tréner

Előadások, képzések, tréninge, megtartása
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Szövegértés
Egység
i) nyomtatott szövegek
létrehozása: Ft/ív
ii) rezümé írása: Ft/rezümé ív
iii) szakmai szempontok alapján,
lektorált és korrigált modulokból
létrehozott tanári és tanulói
eszközök: Ft/ív
iv) eszközök létrehozása: Ft/20
oldal
v) Ft/fejlesztési óra
vi) programcsomag véglegesített
verziójának szerkesztése: Ft/ív
vii) Ft/évfolyam
i) Ft/ív
ii) Ft/évfolyam
iii) Ft/tanulói eszköz
iv) taneszközök korrekciója
v) Ft/fejlesztési óra (15')
vi) Ft/fejlesztési óra (45')

Ft/nap

Összeg
i) bruttó 20 000 Ft/ív
ii) bruttó 50 000 Ft/rezümé ív
iii) bruttó 20 000 Ft/ív
iv) bruttó 25 000 Ft/20 oldal
v) bruttó 10 000 Ft/fejlesztési
óra
vi) bruttó 5 000 Ft/ív - 8 500,Ft/ív
vii) 100 000 Ft/évfolyam

i) bruttó 30 000 Ft/ív
ii) bruttó 45 000-100 000, 280
000 Ft/évfolyam
iii) bruttó 1 300 000-2 000
000 Ft/tanulói eszköz
iv) bruttó 200 000 Ft/eszköz
v) bruttó 5000-20 000
Ft/fejlesztési óra
vi) bruttó 15 000-50 000
Ft/fejlesztési óra
bruttó 50 000 Ft/nap
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Kategória
Feladatíró
Mérésértékelési
szakember
Modulértékelő lapfeldolgozó

Szövegértés

Leírás
A tesztanyagok elkészítése, feladatok írása, tesztek, kérdőívek adaptációja

Ft/feladat

Összeg
bruttó 2500 Ft/feladat

Mérés-értékelési szakember - olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki
igazolható gyakorlattal rendelkezik az intézmény/program értékelés területén

i) mérő-, értékelő lapok: Ft/
feladat
ii) Ft/fejlesztési óra

i) bruttó 3000 Ft/feladat
ii) bruttó 5000 Ft/fejlesztési
óra

Összegyűjti a tesztelő pedagógusok tapasztalatait. A mentorálási tapasztalatok, a
modulértékelő lapok, az adott kompetenciaterület által megadott szempontok alapján
összegzi a véleményeket, megírja az összegzést.

i) tesztelő ped. tapaszt.
összegyűjtése, vélemények
összegzése, javaslattétel
korrekcióra: Ft/fejlesztési óra
ii) modulértékelések feldolgozása:
Ft/fejlesztési óra
i) Ft/ív
ii) Ft/tanóra
iii) tájékoztató füzet Ft/ív
i) konzultáció: Ft/óra
ii) szakmai értékelés: Ft/ív
iii) modulok minőségének
ellenőrzése: Ft/óra

i) bruttó 10 000 Ft/fejlesztési
óra
ii) bruttó 10 000 Ft/fejlesztési
óra

Nyelvi lektorálást végez
Nyelvi lektor
1. A programtanterv alapján meghatározza a fejlesztők munkáját, illetve kiosztja
a modulokat (természetesen a fejlesztőkkel egyeztetve).
2. Folyamatosan ellenőrzi, segíti a fejlesztők munkáját.
3. Segíti a fejlesztőket a határidők betartásában.
4. Személyesen, telefonon és elektronikusan konzultál a fejlesztőkkel.
5. Ellenőrzi a modulokat tartalmi szempontokból: megfelelnek-e a
kompetenciafejlesztésnek, a korosztály sajátosságainak, módszertani szempontoknak, a
tantervi előírásoknak (óraszám, követelményszint, dolgozat, ismétlés stb.)
Szakmai
6. Ellenőrzi a modulokat formai szempontokból: a modulok szerkezete megfelel-e a
szupervizor
közösen megállapított követelményeknek.
(szövegértés)
7. Ügyel arra, hogy a különálló modulokból összeálljon az egész éves anyag, ne legyen
fölösleges átfedés, ne maradjanak ki részek, a különálló egységek harmonikusan
illeszkedjenek, minél egységesebb legyen az anyag elsősorban a követelmény szintje,
jellege szerint.
8. Rendszeresen tartja a kapcsolatot a szakmai vezetővel, és jelzi a
menet közben felmerült problémákat. Pl. valamelyik fejlesztő munkája
nem megfelelő akár tartalmi, akár formai, akár az időbeosztás szempontjából.
9. Tartja a kapcsolatot a lektorral.

EXPANZIÓ HUMÁN TANÁCSADÓ

Egység

i) bruttó 10 000 Ft/ív
ii) bruttó 2000 Ft/tanóra
iii) bruttó 8000 Ft/ív
i) bruttó 4 000 Ft/óra
ii) bruttó 10 000 Ft/ív
iii) bruttó 2500-20 000 Ft/óra
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Kategória

Leírás

Szövegértés
Egység

Összeg

i) originális eszközök:
Ft/eszköz/1,2,3 évf.
ii) módszertani szemléltetőeszköz

i) bruttó 900 000
Ft/eszköz/1,2,3 évf., 300 000
Ft/évfolyam
ii) bruttó 1 000 000/eszköz kb. 4 - 6 MFt/film
i) bruttó 10 000Ft/ív
ii) bruttó 3000 Ft/modul, óra
iii) bruttó 20 000 Ft/ív
iv) bruttó 1 500/oldal

10. Tartja a kapcsolatot a didaktikai célú ábrákat készítő fejlesztővel, grafikussal.
11. Nyilatkozik arról, hogy az elkészült anyag lektorálásra kiadható, illetve, hogy
a lektori vélemény alapján a fejlesztő által korrigált anyag a Szerkesztőségnek
nyomdai előkészítésre átadható.
12. A mentorok tevékenységét konzultációval, óralátogatással támogatja személyesen,
illetve telefonos és/vagy „on-line” támogatást is adhat (mentorálást támogató
„supervisor”).
Segéd- és
szemléltetési
eszköz
készítő
Szakmai
lektor

Szakmai
tanácsadó

Adott kompetenciaterület által megadott szakmai szempontok alapján lektorálja az
elkészült anyagokat

i) Ft/ív
ii) Ft/modul, óra
iii) Ft/ív
iv) Ft/oldal

Elkészíti a kompetenciaterület fejlesztési koncepcióját, adott szempontok alapján, külön
felkérésre véleményezi az elkészült anyagokat, a szakmai vezető tájékoztatása alapján
nyomon követi a fejlesztés menetét.
1. Részvétel a kompetenciaterület szakmai koncepciójának korrekciójában
2. A fejlesztői, mentori felhívások véleményezése, értékelési szempontrendszerének
kidolgozása
3. Részvétel a fejlesztők kiválasztásában: közreműködés a pályázatok elbírálásában,
részvétel az interjúkon
4. A fejlesztők munkájának segítése: részvétel a fejlesztők felkészítésében; konzultációs
alkalmak biztosítás.
5. A programcsomagok fejlesztésének figyelemmel kísérése
6. Jó gyakorlatok gyűjtése. A felhívásokra beérkező anyagok bírálata
7. A jó gyakorlatok terjesztésében segítségnyújtás
8. Programcsomagok szakmai értékelése
9. PR tevékenységben való részvétel: a. Cikkek írása; b. Médiában való részvétel
10. A fejlesztési koncepció képviselete, a fejlesztési munka ismertetése

i) fejlesztők felkészítése - előadás:
Ft/óra
ii) fejlesztők felkészítése konzultáció: Ft/nap
iii) fejlesztők felkészítése - tréning:
Ft/nap
iv) bizottsági ülés tag: Ft/ülés
v) bizottsági ülés elnök: Ft/ülés
vi) szakmai értékelés: Ft/ív
vii) szakmai bizottsági
tevékenység: Ft/fő
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i) bruttó 15 000 Ft/óra
ii) bruttó 20 000-30 000
Ft/nap
iii) bruttó 50 000 Ft/nap
iv) bruttó 20 000-40 000
Ft/ülés
v) bruttó 30 000-65
000Ft/ülés
vi) bruttó 10 000 Ft/ív
vii) bruttó 600 000 Ft/fő
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Kategória

Leírás
Pedagógiai koncepciót, program tantervet, modulokat ír és fejleszt, elkészíti a modulok
értékelési rendszerét

Tananyagfejlesztő
(szövegértés)
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Szövegértés
Egység
i) originális fejlesztés/modulírás:
Ft/fejlesztési tanóra, Ft/15 perc
ii) adaptálás: fejlesztési óra/Ft
iii) értékelési rendszer: fejlesztési
óra/Ft
iv) korrekció elvégzése:
Ft/fejlesztési óra
v) kipróbálás utáni korrekció:
Ft/fejlesztési óra, 15 perc
vi) taneszközök fejlesztése: Ft/60
oldal, Ft/munkafüzet
vii) taneszközök tervezése,
szerkesztése: Ft/munkafüzet
viii) Ft/évfolyam
ix) modulvázlat írás: Ft/modul

Összeg
i) bruttó 30 000 - 50 000
Ft/fejlesztési tanóra, 15 00020 000 Ft/15 perc
ii) bruttó 30 000 Ft/adaptált
fejlesztési óra
iii) bruttó 30008000/fejlesztési óra
iv) bruttó 8000-10
000/fejlesztési óra
v) bruttó 5000 Ft/fejlesztési
óra, 1500 Ft/15 perc
vi) bruttó 480 000 Ft/60
oldal, 20 000 Ft/munkafüzet
vii) bruttó 20 000-100 000
Ft/munkafüzet
viii) 80 000-100 000
Ft/évfolyam
ix) bruttó 2500-5000
Ft/modul
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A SZOCIÁLIS KOMPETENCIATERÜLET PROGRAMCSOMAGJAINAK ELŐÁLLÍTÁSI HUMÁN-KÖLTSÉGEI
Kategória

Leírás
Szakmai szempontok alapján létrehozza szakmailag lektorált és korrigált modulok
anyagából a tanári és tanulói eszközöket.

Alkotószerkesztő

Didaktikus fotós

A programcsomaghoz tartozó didaktikai célú, digitális felvételeket készít.

Didaktikus
grafikus
Előadó/ képző/
tréner

A programcsomaghoz tartozó didaktikai célú ábrák, grafikonok, táblázatok,
diagramok, művészi szintű grafikai részét készíti.
Előadások, képzések, tréninge, megtartása

Modul-értékelő
lap-feldolgozó

Összegyűjti a tesztelő pedagógusok tapasztalatait. A mentorálási tapasztalatok, a
modulértékelő lapok, az adott kompetenciaterület által megadott szempontok
alapján összegzi a véleményeket, megírja az összegzést.
Nyelvi lektorálást végez

Nyelvi lektor

Adott kompetenciaterület által megadott szakmai szempontok alapján lektorálja az
elkészült anyagokat
Szakmai lektor
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Szociális kompetencia
Egység
i) eszközrendszer szakmai és
nyelvi szerkesztése: Ft/tanóra
ii) végleges modulok
szerkesztése: Ft/modul
iii) lektorálás utáni korrekció
Ft/tanóra
iv) támogató rendszer végleges
elemei: Ft/ív
Ft/fotó

Összeg
i) bruttó 75000 Ft/tanóra
ii) bruttó 10 000 Ft/modul
iii) bruttó 2 500 Ft/tanóra
iv) bruttó 10 000 Ft/ív

bruttó 2 000 Ft/fotó

Ft/db

bruttó 1000-3000 Ft/db

Ft/nap

bruttó 70 000 Ft/nap

Ft/lap

bruttó 1000 Ft/lap

i) Ft/ív
ii) Ft/tanóra
i) szakértői szempont szerint:
Ft/tanóra
ii) végleges modul, pedagógiai
koncepció és programtanterv:
Ft/modul, ív
iii) tájékoztató füzet szülőknek
Ft/ív

NINCS
i) bruttó 5000 Ft/tanóra
ii) bruttó 10 000 Ft/modul,
ív
iii) bruttó 12 000 Ft/ív
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Kategória

Szakmai
szupervizor
(szociális)

Leírás
1. A programtanterv alapján meghatározza a fejlesztők munkáját, illetve kiosztja a
modulokat (természetesen a fejlesztőkkel egyeztetve).
2. Folyamatosan ellenőrzi, segíti a fejlesztők munkáját.
3. Segíti a fejlesztőket a határidők betartásában.
4. Személyesen, telefonon és elektronikusan konzultál a fejlesztőkkel.
5. Ellenőrzi a modulokat tartalmi szempontokból: megfelelnek-e
a kompetenciafejlesztésnek, a korosztály sajátosságainak, módszertani
szempontoknak, a tantervi előírásoknak (óraszám, követelményszint, dolgozat,
ismétlés stb.)
6. Ellenőrzi a modulokat formai szempontokból: a modulok szerkezete
megfelel-e a közösen megállapított követelményeknek.
7. Ügyel arra, hogy a különálló modulokból összeálljon az egész
éves anyag, ne legyen fölösleges átfedés, ne maradjanak ki részek,
a különálló egységek harmonikusan illeszkedjenek, minél egységesebb
legyen az anyag elsősorban a követelmény szintje, jellege szerint.
8. Rendszeresen tartja a kapcsolatot a szakmai vezetővel, és jelzi a
menet közben felmerült problémákat. Pl. valamelyik fejlesztő munkája
nem megfelelő akár tartalmi, akár formai, akár az időbeosztás szempontjából.
9. Tartja a kapcsolatot a lektorral.
10. Tartja a kapcsolatot a didaktikai célú ábrákat készítő fejlesztővel, grafikussal.
11. Nyilatkozik arról, hogy az elkészült anyag lektorálásra kiadható, illetve, hogy a
lektori vélemény alapján a fejlesztő által korrigált anyag a Szerkesztőségnek nyomdai
előkészítésre átadható.
12. A mentorok tevékenységét konzultációval, óralátogatással támogatja
személyesen, illetve telefonos és/vagy „on-line” támogatást is adhat (mentorálást
támogató „supervisor”).
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Szociális kompetencia
Egység
i) modulok ellenőrzése:
Ft/tanóra
ii) fejlesztő munka támogatása:
Ft/hó
iii) konzultáció fejlesztők
számára: Ft/hó iv)tanári eszköz
végleges létrehozása

Összeg
i) bruttó 2 500 Ft/tanóra
ii) bruttó 50 000 Ft/hó
iii) bruttó 20 000 Ft/hó
iv) 5000 Ft/tanóra
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Kategória

Szakmai
tanácsadó

Leírás
Elkészíti a kompetenciaterület fejlesztési koncepcióját, adott szempontok alapján,
külön felkérésre véleményezi az elkészült anyagokat, a szakmai vezető tájékoztatása
alapján nyomon követi a fejlesztés menetét.
1. Részvétel a kompetenciaterület szakmai koncepciójának korrekciójában
2. A fejlesztői, mentori felhívások véleményezése, értékelési szempontrendszerének
kidolgozása
3. Részvétel a fejlesztők kiválasztásában: közreműködés a pályázatok elbírálásában,
részvétel az interjúkon
4. A fejlesztők munkájának segítése: részvétel a fejlesztők felkészítésében;
konzultációs alkalmak biztosítás.
5. A programcsomagok fejlesztésének figyelemmel kísérése
6. Jó gyakorlatok gyűjtése. A felhívásokra beérkező anyagok bírálata
7. A jó gyakorlatok terjesztésében segítségnyújtás
8. Programcsomagok szakmai értékelése
9. PR tevékenységben való részvétel
a. Cikkek írása
b. Médiában való részvétel
10. A fejlesztési koncepció képviselete, a fejlesztési munka ismertetése
Pedagógiai koncepciót, program tantervet, modulokat ír és fejleszt, elkészíti a
modulok értékelési rendszerét

Tananyagfejlesztő
(szociális)
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Szociális kompetencia
Egység
Összeg
i) bruttó 2500 Ft/tanóra
i) a fejlesztés figyelemmel
ii) bruttó 60 000 Ft/hó
kísérése: Ft/tanóra
ii) részvétel a szakmai bizottság
ülésein: Ft/hó

i) modulírási díj: Ft/tanóra
ii) eszközrendszer tervezése:
Ft/évfolyam
iii) didaktikai célú originális
szövegek írása: Ft/szöveg, db
iv) modulok korrekciója:
Ft/modul
v) pedagógiai koncepció új
elemei: Ft/dokumentum
vi) programtanterv új elemei:
Ft/dokumentum
vii) eszközrendszer szakmai és
nyelvi szerkesztése: Ft/tanóra
viii) pedagógiai módszertani
segédlet írása: Ft/ív
ix) szakmai anyag írása: Ft/ív

i) bruttó 50 000 Ft/tanóra
ii) bruttó 50 000-150 000
Ft/évfolyam
iii) bruttó 2000 Ft/szöveg,
db
iv) bruttó 20 000 Ft/modul
v) bruttó 10 000 - 25 000
Ft/dokumentum
vi) bruttó 10 000-65 000
Ft/dokumentum
vii) bruttó 7500 Ft/tanóra
viii) bruttó 30 000 Ft/ív
ix) bruttó 75 000 Ft/ív
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AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉSI KOMPETENCIATERÜLET PROGRAMCSOMAGJAINAK ELŐÁLLÍTÁSI HUMÁN-KÖLTSÉGEI
Kategória

PFK - Életpálya

Leírás
Egység

Alkotószerkesztő
Didaktikus
grafikus

Szakmai
szupervizor
(életpálya)

Szakmai szempontok alapján létrehozza szakmailag lektorált és korrigált modulok
anyagából a tanári és tanulói eszközöket.
A programcsomaghoz tartozó didaktikai célú ábrák, grafikonok, táblázatok, diagramok,
művészi szintű grafikai részét készíti.
1. A programtanterv alapján meghatározza a fejlesztők munkáját, illetve kiosztja
a modulokat (természetesen a fejlesztőkkel egyeztetve).
2. Folyamatosan ellenőrzi, segíti a fejlesztők munkáját.
3. Segíti a fejlesztőket a határidők betartásában.
4. Személyesen, telefonon és elektronikusan konzultál a fejlesztőkkel.
5. Ellenőrzi a modulokat tartalmi szempontokból: megfelelnek-e
a kompetenciafejlesztésnek, a korosztály sajátosságainak, módszertani szempontoknak,
a tantervi előírásoknak (óraszám, követelményszint, dolgozat, ismétlés stb.)
6. Ellenőrzi a modulokat formai szempontokból: a modulok szerkezete
megfelel-e a közösen megállapított követelményeknek.
7. Ügyel arra, hogy a különálló modulokból összeálljon az egész éves anyag, ne legyen
fölösleges átfedés, ne maradjanak ki részek, a különálló egységek harmonikusan
illeszkedjenek, minél egységesebb legyen az anyag elsősorban a követelmény szintje,
jellege szerint.
8. Rendszeresen tartja a kapcsolatot a szakmai vezetővel, és jelzi a menet közben
felmerült problémákat. Pl. valamelyik fejlesztő munkája
nem megfelelő akár tartalmi, akár formai, akár az időbeosztás szempontjából.
9. Tartja a kapcsolatot a lektorral.
10. Tartja a kapcsolatot a didaktikai célú ábrákat készítő fejlesztővel, grafikussal.
11. Nyilatkozik arról, hogy az elkészült anyag lektorálásra kiadható, illetve, hogy
a lektori vélemény alapján a fejlesztő által korrigált anyag a Szerkesztőségnek
nyomdai előkészítésre átadható.
12. A mentorok tevékenységét konzultációval, óralátogatással támogatja
személyesen, illetve telefonos és/vagy „on-line” támogatást is adhat (mentorálást
támogató „supervisor”).
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Összeg

Ft/ív

bruttó 20 000 Ft/ív

Ft/db

bruttó 3000 Ft/db

i) Ft/modulóra
ii) Ft/db

i) bruttó 5 000 Ft/modulóra
ii) bruttó 2 000 Ft/db
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Kategória

PFK - Életpálya

Leírás
Egység

Modulértékelő
lap-feldolgozó

Összegyűjti a tesztelő pedagógusok tapasztalatait. A mentorálási tapasztalatok, a
modulértékelő lapok, az adott kompetenciaterület által megadott szempontok alapján
összegzi a véleményeket, megírja az összegzést.

Segéd- és
szemléltetési
eszköz-készítő
Szakmai lektor

Szakmai
tanácsadó

Adott kompetenciaterület által megadott szakmai szempontok alapján lektorálja az
elkészült anyagokat
Elkészíti a kompetenciaterület fejlesztési koncepcióját, adott szempontok alapján, külön
felkérésre véleményezi az elkészült anyagokat, a szakmai vezető tájékoztatása alapján
nyomon követi a fejlesztés menetét.
1. Részvétel a kompetenciaterület szakmai koncepciójának korrekciójában
2. A fejlesztői, mentori felhívások véleményezése, értékelési szempontrendszerének
kidolgozása
3. Részvétel a fejlesztők kiválasztásában: közreműködés a pályázatok elbírálásában,
részvétel az interjúkon
4. A fejlesztők munkájának segítése: részvétel a fejlesztők felkészítésében; konzultációs
alkalmak biztosítás.
5. A programcsomagok fejlesztésének figyelemmel kísérése
6. Jó gyakorlatok gyűjtése. A felhívásokra beérkező anyagok bírálata
7. A jó gyakorlatok terjesztésében segítségnyújtás
8. Programcsomagok szakmai értékelése
9. PR tevékenységben való részvétel
a. Cikkek írása
b. Médiában való részvétel
10. A fejlesztési koncepció képviselete, a fejlesztési munka ismertetése
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Összeg

Ft/modulóra

bruttó 5 000 Ft/modulóra

Ft/db

bruttó 30 000 Ft/db

Ft/ív

bruttó 10 000 Ft/ív

i) Ft/hónap
ii) Ft/modulóra
iii) Ft/évfolyam

i) bruttó 50 000 Ft/hónap
ii) bruttó 1000 Ft/modulóra
iii) bruttó 10 000 Ft/évfolyam
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Kategória

PFK - Életpálya

Leírás
Egység
Pedagógiai koncepciót, program tantervet, modulokat ír és fejleszt, elkészíti a modulok
értékelési rendszerét

Tanan
yagfejlesztő
(életpálya)
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i) Ft/modulóra
ii) Ft/modulóra
iii) Ft/modulóra
iv) Ft/évfolyam
v) Ft/évfolyam
vi) Ft/évfolyam
vii) Ft/évfolyam
viii) Ft/évfolyam
ix) Ft/db
x) Ft/ív

Összeg
i) bruttó 1000 Ft/modulóra
ii) bruttó 10 000 Ft/modulóra
iii) bruttó 50 000 Ft/modulóra
iv) bruttó 50 000 Ft/évfolyam
v) bruttó 40 000 Ft/évfolyam
vi) bruttó 80 000 Ft/évfolyam
vii) bruttó 20 000 Ft/évfolyam
viii) bruttó 10 000 Ft/évfolyam
ix) bruttó 20 000 Ft/db
x) bruttó 1000 Ft/ív
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AZ IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET PROGRAMCSOMAGJAINAK ELŐÁLLÍTÁSI HUMÁN-KÖLTSÉGEI
Kategória
Szakmai
szupervizor
(idegen nyelv)

Didaktikus
grafikus

Idegen nyelv

Leírás

Egység

Összeg

1. A programtanterv alapján meghatározza a fejlesztők munkáját, illetve kiosztja
a modulokat (természetesen a fejlesztőkkel egyeztetve).
2. Folyamatosan ellenőrzi, segíti a fejlesztők munkáját.
3. Segíti a fejlesztőket a határidők betartásában.
4. Személyesen, telefonon és elektronikusan konzultál a fejlesztőkkel.
5. Ellenőrzi a modulokat tartalmi szempontokból: megfelelnek-e
a kompetenciafejlesztésnek, a korosztály sajátosságainak, módszertani
szempontoknak, a tantervi előírásoknak (óraszám, követelményszint, dolgozat,
ismétlés stb.)
6. Ellenőrzi a modulokat formai szempontokból: a modulok szerkezete
megfelel-e a közösen megállapított követelményeknek.
7. Ügyel arra, hogy a különálló modulokból összeálljon az egész éves anyag, ne
legyen fölösleges átfedés, ne maradjanak ki részek, a különálló egységek
harmonikusan illeszkedjenek, minél egységesebb legyen az anyag elsősorban a
követelmény szintje, jellege szerint.
8. Rendszeresen tartja a kapcsolatot a szakmai vezetővel, és jelzi a menet közben
felmerült problémákat. Pl. valamelyik fejlesztő munkája nem megfelelő akár
tartalmi, akár formai, akár az időbeosztás szempontjából.
9. Tartja a kapcsolatot a lektorral.
10. Tartja a kapcsolatot a didaktikai célú ábrákat készítő fejlesztővel, grafikussal.
11. Nyilatkozik arról, hogy az elkészült anyag lektorálásra kiadható, illetve, hogy
a lektori vélemény alapján a fejlesztő által korrigált anyag a Szerkesztőségnek
nyomdai előkészítésre átadható.
12. A mentorok tevékenységét konzultációval, óralátogatással támogatja
személyesen, illetve telefonos és/vagy „on-line” támogatást is adhat (mentorálást
támogató „supervisor”).

i) Ft/modul
ii) Ft/évfolyam

i) bruttó 20 000
Ft/modul
ii) bruttó 100 000-500
000 Ft/évfolyam

A programcsomaghoz tartozó didaktikai célú ábrák, grafikonok, táblázatok,
diagramok, művészi szintű grafikai részét készíti.

Ft/db

bruttó 4000 Ft/db
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Kategória
Alkotószerkesztő

Leírás
Szakmai szempontok alapján létrehozza szakmailag lektorált és korrigált
modulok anyagából a tanári és tanulói eszközöket.

Előadó/képző/tré Előadások, képzések, tréninge, megtartása
ner

Idegen nyelv
Egység
i) tanári és tanulói eszközök:
Ft/modul
ii) didaktikai célú hanganyagok
szerkesztői díja: Ft/hanganyag
Ft/alkalom-előadás
Ft/alkalom-tréning

Hangstúdió

Idegen nyelvi modulokhoz hallás utáni szövegértéses feladatok hanganyaga
Didaktikai célú hanganyagok készítése

Idegen nyelvi
lektor

Idegen nyelvi lektorálást végez

Modulértékelő
lap-feldolgozó

Összegyűjti a tesztelő pedagógusok tapasztalatait. A mentorálási tapasztalatok, a
modulértékelő lapok, az adott kompetenciaterület által megadott szempontok
Ft/db
alapján összegzi a véleményeket, megírja az összegzést.
Nyelvi lektorálást végez
nyelvi lektor (magyar, mint idegen
nyelv): Ft/modul

Nyelvi lektor
Segéd- és
szemléltetési
eszköz készítő
Szakmai lektor

i) I. fejlesztési szakasz áthúzódó
feladatai (hanganyagok szerkesztése):
Ft/perc
ii) eredeti hangfelvételek: Ft/perc

i) bruttó 6700 Ft/perc
ii) bruttó 15 000
Ft/perc

anyanyelvi lektor: Ft/modul

bruttó 30 000
Ft/modul

Ft/perc
Adott kompetenciaterület által megadott szakmai szempontok alapján lektorálja
i) audio eszközelemek szakértője:
az elkészült anyagokat
Ft/modul
ii) módszertani szakértő: Ft/modul
iii) nyomtatott eszközelemek
szakértője: Ft/modul
iv) vizuális eszközelemek szakértője:
Ft/perc
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Összeg
i) bruttó 30 000
Ft/modul
ii) bruttó 15 000
Ft/hanganyag
bruttó 12 500
Ft/alkalom-előadás
bruttó 50 000
Ft/alakalom-tréning

bruttó 1 500 Ft/db
bruttó 10 000
Ft/modul
bruttó 30 000Ft/perc
i) bruttó 10 000
Ft/modul
ii) bruttó 15 000-50 000
Ft/modul
iii) bruttó 10 000-20
000 Ft/modul
iv) bruttó 10 000
Ft/perc
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Kategória
Szakmai
tanácsadó

Tananyagfejlesztő (idegen
nyelv)

Idegen nyelv

Leírás
Elkészíti a kompetenciaterület fejlesztési koncepcióját, adott szempontok
alapján, külön felkérésre véleményezi az elkészült anyagokat, a szakmai vezető
tájékoztatása alapján nyomon követi a fejlesztés menetét.
1. Részvétel a kompetenciaterület szakmai koncepciójának korrekciójában
2. A fejlesztői, mentori felhívások véleményezése, értékelési
szempontrendszerének kidolgozása
3. Részvétel a fejlesztők kiválasztásában: közreműködés a pályázatok
elbírálásában, részvétel az interjúkon
4. A fejlesztők munkájának segítése: részvétel a fejlesztők felkészítésében;
konzultációs alkalmak biztosítás.
5. A programcsomagok fejlesztésének figyelemmel kísérése
6. Jó gyakorlatok gyűjtése. A felhívásokra beérkező anyagok bírálata
7. A jó gyakorlatok terjesztésében segítségnyújtás
8. Programcsomagok szakmai értékelése
9. PR tevékenységben való részvétel
a. Cikkek írása
b. Médiában való részvétel
10. A fejlesztési koncepció képviselete, a fejlesztési munka ismertetése
Pedagógiai koncepciót, program tantervet, modulokat ír és fejleszt, elkészíti a
modulok értékelési rendszerét
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Egység

Összeg

i) Ft/hónap
ii) Ft/nap

i) bruttó 60 000
Ft/hónap
ii) bruttó 15 000
Ft/nap

i) pedagógiai koncepció véglegesítése,
programtanterv korrekciója: Ft/konc.
ii) idegen nyelvi fejlesztési koncepció
véglegesítése: Ft/konc.
iii) modulírók díja: Ft/modul
iv) modulok korrekciója (III. szakasz):
Ft/modul

i) bruttó 50 000
Ft/konc.
ii) bruttó 100 000
Ft/konc.
150 000-300 000
Ft/modul
iii) 300 000 Ft/modul
iv) 100 000 Ft/modul
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AZ IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET PROGRAMCSOMAGJAINAK ELŐÁLLÍTÁSI HUMÁN-KÖLTSÉGEI
Kategória
Alkotószerkesztő

Szakmai szempontok alapján létrehozza szakmailag lektorált és
korrigált modulok anyagából a tanári és tanulói eszközöket.

Didaktikus fotós

A programcsomaghoz tartozó didaktikai célú, digitális felvételeket
készít.

Didaktikus grafikus

A programcsomaghoz tartozó didaktikai célú ábrák, grafikonok,
táblázatok, diagramok, művészi szintű grafikai részét készíti.

Előadó/képző/tréner
Háttértanulmánykészítő
Idegen nyelvi lektor

Matematika

Leírás

Előadások, képzések, tréninge, megtartása
Témamodulokat, szakmai háttértanulmányokat ír

Egység
Ft/ív

Ft/db

bruttó (bruttó) 1 000-3 000 Ft

Ft/óra
Ft/nap

bruttó (bruttó) 10 000 Ft/óra
bruttó (bruttó) 50 000 Ft/nap

Ft/ív

bruttó (bruttó) 20 000-50 000
Ft/ív
nyelvi lektor: 5000 Ft/ív

Módszertani
szakértő

Olyan szakember, aki a pedagógiai módszertan/didaktika területén
igazolható végzettséggel és/vagy gyakorlattal rendelkezik (pl. egyetemi
oktató, aki nem biztos, hogy közoktatási szakértő)

Modulértékelő lapfeldolgozó

Összegyűjti a tesztelő pedagógusok tapasztalatait. A mentorálási
tapasztalatok, a modulértékelő lapok, az adott kompetenciaterület által i) Ft/db
ii)
megadott szempontok alapján összegzi a véleményeket, megírja az
Ft/dokumentum/évfolyam/típus
összegzést.
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bruttó (bruttó) 10 000-20 000
Ft/ív
3 000 Ft/kép

Idegen nyelvi lektorálást végez

Nyelvi lektorálást végez
Nyelvi lektor
Segéd- és
szemléltetési eszközkészítő
Adott kompetenciaterület által megadott szakmai szempontok alapján
Szakmai lektor
lektorálja az elkészült anyagokat

Összeg

Ft/ív

bruttó (bruttó) 350 000 -500 000
Ft/ fő
i) bruttó (bruttó) 250 Ft/db
ii) bruttó (bruttó) 100 000 Ft600 000
Ft/dokumentum/évfolyam/típus
5000 Ft/ív
10 000-30 000 Ft/darab
4 000 000 Ft/120 perces film
(ajánlatkéréssel)

Ft/ív

bruttó (bruttó) 10 000-20 000
Ft/ív
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Kategória

Leírás

1. A programtanterv alapján meghatározza a fejlesztők munkáját,
illetve kiosztja
a modulokat (természetesen a fejlesztőkkel egyeztetve).
2. Folyamatosan ellenőrzi, segíti a fejlesztők munkáját.
3. Segíti a fejlesztőket a határidők betartásában.
4. Személyesen, telefonon és elektronikusan konzultál a fejlesztőkkel.
5. Ellenőrzi a modulokat tartalmi szempontokból: megfelelnek-e
a kompetenciafejlesztésnek, a korosztály sajátosságainak, módszertani
szempontoknak,
a tantervi előírásoknak (óraszám, követelményszint, dolgozat, ismétlés
stb.)
6. Ellenőrzi a modulokat formai szempontokból: a modulok
szerkezete megfelel-e a közösen megállapított követelményeknek.
7. Ügyel arra, hogy a különálló modulokból összeálljon az egész
éves anyag, ne legyen fölösleges átfedés, ne maradjanak ki részek,
a különálló egységek harmonikusan illeszkedjenek, minél egységesebb
Szakmai szupervizor
legyen az anyag elsősorban a követelmény szintje, jellege szerint.
(matematika)
8. Rendszeresen tartja a kapcsolatot a szakmai vezetővel, és jelzi a
menet közben felmerült problémákat. Pl. valamelyik fejlesztő munkája
nem megfelelő akár tartalmi, akár formai, akár az időbeosztás
szempontjából.
9. Tartja a kapcsolatot a lektorral.
10. Tartja a kapcsolatot a didaktikai célú ábrákat készítő fejlesztővel,
grafikussal.
11. Nyilatkozik arról, hogy az elkészült anyag lektorálásra kiadható,
illetve, hogy
a lektori vélemény alapján a fejlesztő által korrigált anyag a
Szerkesztőségnek
nyomdai előkészítésre átadható.
12. A mentorok tevékenységét konzultációval, óralátogatással
támogatja
személyesen, illetve telefonos és/vagy „on-line” támogatást is adhat
(mentorálást támogató „supervisor”).
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Matematika
Egység

Ft/évfolyam/ típus

Összeg

bruttó (bruttó) 100 0001 000 000 Ft/évfolyam/típus
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Kategória

Szakmai tanácsadó

Matematika

Leírás
Elkészíti a kompetenciaterület fejlesztési koncepcióját, adott
szempontok alapján, külön felkérésre véleményezi az elkészült
anyagokat, a szakmai vezető tájékoztatása alapján nyomon követi a
fejlesztés menetét.
1. Részvétel a kompetenciaterület szakmai koncepciójának
korrekciójában
2. A fejlesztői, mentori felhívások véleményezése, értékelési
szempontrendszerének kidolgozása
3. Részvétel a fejlesztők kiválasztásában: közreműködés a pályázatok
elbírálásában, részvétel az interjúkon
4. A fejlesztők munkájának segítése: részvétel a fejlesztők
felkészítésében; konzultációs alkalmak biztosítás.
5. A programcsomagok fejlesztésének figyelemmel kísérése
6. Jó gyakorlatok gyűjtése. A felhívásokra beérkező anyagok bírálata
7. A jó gyakorlatok terjesztésében segítségnyújtás
8. Programcsomagok szakmai értékelése
9. PR tevékenységben való részvétel
a. Cikkek írása
b. Médiában való részvétel
10. A fejlesztési koncepció képviselete, a fejlesztési munka ismertetése
Pedagógiai koncepciót, program tantervet, modulokat ír és fejleszt,
elkészíti a modulok értékelési rendszerét

Tananyagfejlesztő
(matematika)
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Egység

Összeg

Ft/hónap

bruttó (bruttó) 50 000 Ft/hónap

Ft/óra
Ft/modul
Ft/dokumentum/ évfolyam

bruttó (bruttó) 10 000- 50 000
Ft/óra
bruttó (bruttó) 60 000-100 000
Ft/modul
bruttó (bruttó) 50 000-100 000
Ft/dokumentum/évfolyam
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4. MELLÉKLET
GYORSJELENTÉS

A

HEFOP 3.1.

INTÉZKEDÉS EREDMÉNYEIT KIPRÓBÁLÓ

TIOK-OS

INTÉZMÉNYEK

VÁLASZAIRÓL

I. AZ ADATFELVÉTELRŐL, AZ INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK
Az Educatio Kht. honlapján - hosszas egyeztetést követően - október végétől tölthették ki az
intézmények a kérdőívet, ezt egy együttműködésre felkérő levélben tudattuk velük. A kezdeti
gyenge érdeklődés miatt a felkérést november végén megismételtük, így december 5-én zártuk le a
kérdőív kitöltést. Ez idő alatt a HEFOP 3.1-es intézkedés keretében a programcsomagokat
tesztelő 113 TIOK-os intézmény közül 75 töltötte ki feldolgozható módon kérdőívünket, ez
kétharmados kitöltési arányt jelent, ami relevánssá teszi a kapott adatokat.
A kitöltők feladat-ellátási helyük szerint reprezentálják a TIOK-os intézmények egészét, nagyobb
eltérés az általános iskoláknál és a gimnáziumoknál tapasztalható – ők eredeti arányukhoz képest
nagyobb arányban töltötték ki a kérdőívet, ami az időközben végrehajtott intézményösszevonásoknak is köszönhető.

Intézménytípus

Válaszolók %-os aránya

Feladat-ellátási hely %-os
aránya a pályázás idején

Óvoda

13,3

13

Általános iskola

53,3

35,4

4 osztályos gimnázium

12,0

6 osztályos gimnázium

8,0

8 osztályos gimnázium

5,3

Szakközépiskola

25,3

18,6

Szakiskola

13,3

14,3

-

2,5

Speciális Szakiskola

16,1

A kérdőívet kitöltők több funkciót is betöltenek intézményükben: kétötödük intézményvezető,
39%-uk intézményi programmenedzser is, 30%-uk intézményvezető-helyettes, e mellett 12%-uk
tanít, nevel is kísérleti osztályokban, csoportokban.
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Az intézmények nagysága is jól reprezentálja a közoktatási intézményrendszer sokszínűségét,
hiszen 11-112 fő közötti nevelőtestületek (átlagosan 49 fővel) 80-2200 diákot (átlagosan 586
gyermeket) tanítanak, nevelnek.
Az intézmények 76%-a részt vett korábban is valamilyen közoktatási, intézményfejlesztési
innovációban. Az intézmények legnagyobb része ún. Comenius (49%), emellett 13%-uk a
Világbanki szakképzés-fejlesztési modellt is átvette, 17%-uk egyéb fejlesztésben, pályázaton is részt
vett (BGR, Világnyelv, Leonardo), 8%-uk pedig önfejlesztő iskola. A válaszolók 6,7%-a részt vett
(vesz) a Szakiskolai fejlesztési programban is.

Az Ön intézménye részt vett-e valamilyen fejlesztési programban az
alábbiak közül?
60
50

%

40
30
20
10
0
Comenius2000

II.

egyéb: BGR
Világnyelv
Leonardo

Világbanki
szakkép

Önfejlesztő
iskolák

Szakiskolai
fejleszt

A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁSRÓL ÁLTALÁBAN

Megkértük a kérdőív kitöltőket, fogalmazzák meg, mi a kompetencia-alapú tanítási-tanulási
programok kifejlesztésének és intézményi bevezetésének célja.
A válaszolók 44%-a a módszertani, pedagógiai kultúra fejlesztését, megújulást, innovációt
említette, de a válaszok 37%-ában a „kompetenciafejlesztés tanulók és tanárok körében egyaránt”
megfogalmazással is találkoztunk.
Az intézményvezetők egynegyede az egész életen át tartó tanulás megalapozását, lehetővé tételét
látta a program céljának, egyötödük pedig azt, hogy alkalmazható tudást adjon az iskola a
tanulók kezébe, a tudás eszközként való alkalmazását tanítsa meg. A válaszolók 13%-a a
hatékonyabb oktatást, nevelést is fontos célnak tartotta. E mellett még számos más célt is
felsorolt egy-egy válaszoló.
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A kérdőívet kitöltő intézményvezetők 70%-a úgy gondolja, hogy a programban kidolgozott
termékek, módszerek, eszközök egyes elemei igen, mások kevésbé felelnek meg ezeknek a
céloknak, 30%-uk gondolja úgy, hogy teljes mértékben a célnak megfelelőek a programelemek.

Vélem énye szerint a program ban kidolgozott
term ékek, m ódszerek, eszközök m egfelelnek-e
ezeknek a céloknak?

30%
igen, teljesen
egyes elemei igen,
mások kevésbé
70%

A válaszolók 81%-a úgy gondolja, hogy az új módszerek ismertek a nemzetközi oktatásügyi
piacon; a többieknek nincs erről információjuk. A válaszolók 77%-a úgy tudja, hogy a
programkészítők felhasználták a nemzetközi tapasztalatokat.
A TIOK-os intézményvezetők 49%-a úgy gondolja, hogy csak részben vezethető be a program a
magyar közoktatási intézményekbe, mert nem a tantárgyi struktúrát követik a kompetenciaterületek, 41%-uk szerint viszont teljes egészében bevezethető a program a többi oktatási
intézménybe is. Csupán 9% gondolja azt, hogy egyáltalán nem lehet a programot kiterjeszteni.
Véleménye szerint milyen mértékben vezethető be a program a
magyar közoktatási intézményekbe?

9%

részben, mert nem a
tantárgyi struktúrát követik a
kompetencia-területek
50%

41%

teljes mértékben

nem vezethető be

A program legfőbb problémája az, hogy nincs hozzá megfelelő taneszköz és tankönyv (8%),
illetve, hogy a jelenlegi tantárgyi struktúra nem alkalmas a program bevezetésére (7%).
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A tanárok alapképzése nem ebben a szellemben folyik (6%), továbbá probléma az időhiány is, a
pedagógusok nem tudnak minden órára több órát készülni, többet kellene gyakorolni, kipróbálni
(5%).

Sokan említették még azt, hogy nincs kész a program minden évfolyamra, szakmai

hiányosságok tapasztalhatóak, hogy alkalmatlanok a tantermek és infrastruktúra, valamint a
program nem alkalmazkodik a kimeneti, érettségi követelményekhez. A tanárok nem motiváltak
eléggé a fejlesztések átvételére, pénz hiányában pedig nehéz minden évfolyamra és minden
intézményre kiterjeszteni a programot. Egy-egy említés számos más hiányosságot is felfed.
Probléma
Taneszköz-tankönyvhiány
Jelenlegi tantárgyi struktúra nem alkalmas a program
bevezetésére
A pedagógus alapképzés nem erre épül
Időhiány, a pedagógusok nem tudnak minden órára több
órát készülni, többet kellene gyakorolni, kipróbálni
Pénzhiány
Tanárok nem motiváltak
Érettségi követelmények mások
Nincs kész a program minden évfolyamra, szakmai
hiányosságok
Alkalmatlanok a tantermek, infrastruktúra
Nem felmenő rendszerben vezetik be, pedig csak úgy
lehetne
Tanárok között együttműködést igényel
Hiányos tájékoztatás
Fenntartó sem motivált
A szövegértés mellett a nyelvtani alapok lerakását nem
látjuk biztosítottnak
Teljesítményorientáltság az iskolában
Nem szívesen bogarásszák ki a pedagógusok a
tantárgyukhoz szükséges elemeket a modulokból
Korosztályidegen 5. o-ban
Nem fedi a NAT-ot
Magasak az osztálylétszámok
Értékelés hiányosságai

Említések száma
8
7
6
5
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

A válaszolók 44%-a úgy gondolja, hogy legalább 3-5 tanév, de 41%-uk szerint 6-10 tanév
szükséges ahhoz, hogy a kompetencia-alapú oktatás minden közoktatási intézménybe bevezetésre
kerülhessen. A többiek egyenlő arányban gondolnak kevesebb, illetve több időre.
A teljes körű kiterjesztéshez feltételeket soroltunk fel, amelyek fontosságáról kérdeztük a TIOK-os
intézményvezetők véleményét. A feltételek közül nem volt olyan, amely ne lett volna fontos, de a
leginkább lényegesnek azt vélték, hogy az iskolavezetés és a tantestület elkötelezett legyen a
kompetencia-alapú oktatás iránt (4,8 átlag az ötfokú skálán). Nagyon fontos még az, hogy
EXPANZIÓ HUMÁN TANÁCSADÓ
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megfelelő mennyiségű tanári segédanyag, tanulói füzet álljon rendelkezésre (4,7), az, hogy
megfelelő mennyiségű kiképzett pedagógus legyen, illetve, hogy megfelelő anyagiak legyenek
biztosítva (4,6). A válaszolók még az alábbiakkal egészítették ki listánkat: folyamatosság, felmenő
rendszer biztosítása, kimenetek illeszkedése a programhoz, eszközök, tárgyi feltételek, pedagógiai
szabadság, mérések elvégzése, visszajelzések figyelembe vétele.
Az intézmények Pedagógiai Programjába való felvétel is biztosítja a program kiterjesztését (4,5),
de lényeges a fenntartó támogatása, és a belső képzések, a tapasztalatok megosztása is (4,3).
Lényeges feltétel a mérések rendszere, amelyek bemutatják a kompetencia-alapú oktatás
hatékonyságát (4,3), a módszertani központ biztosítása is, ahová a problémákkal fordulhatnak a
pedagógusok (4,1), valamint a horizontális tanulás lehetősége (Fórumok biztosítása a
tapasztalatcserére az egyes intézmények között: 4,0).
A válaszolók 72%-a fontosnak tartaná a program teljes körű bevezetését, de csak ha meglennének
hozzá a szükséges feltételek (képzés, megfelelő tananyag átalakítás, teljes körű intézményi
bevezetés), 20%-uk feltétel nélkül mindenképpen támogatja a program kiterjesztését. Ennek
megfelelően a válaszolók kétharmada úgy véli, hogy a tankönyvpiac csak részben lesz képes
követni a fejlesztéseket, rendelkezésre állítani a program zárásakor a megfelelő tankönyveket,
segédeszközöket. A kérdőívet kitöltők 21%-a szerint nem képes erre a tankönyvpiac, és csupán
12%-uk gondolja úgy, hogy igen.
Véleménye szerint a tankönyvpiac képes lesz-e
követni a fejlesztéseket, rendelkezésre állnak-e a
program zárásakor a megfelelő tankönyvek,
segédeszközök?

21%

12%

igen
csak részben
nem

67%
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III. A PÁLYÁZÁS ÉS A FELKÉSZÍTÉS IDŐSZAKA
A kötelezőeken túl az intézmények 83%-a választotta az életpálya-építés, 59%-uk az idegen-nyelv,
55%-uk a szociális, életvitel és környezeti, 51%-uk az IKT kompetencia területeket is, csupán 7%
nem vállalt a kötelezőn felül mást.
Az átlagos konzorcium 10 intézményt foglalt magában. A pályázat elkészítése az intézmények
35%-a számára nehézséget, 45%-a számára közepes mértékű nehézséget jelentett.
A kompetencia-alapú oktatásra felkészítő továbbképzésen átlagosan intézményenként 13 fő vett
részt, de volt olyan intézmény, ahonnan csak 1, és volt, ahonnan 41 kolléga is elment a képzésre.
Ez azt jelenti, hogy a tantestületek átlagosan 26%-a vett részt kompetencia-alapú oktatásra
felkészítő továbbképzésen. A résztvevők 68%-a eléggé jól, 16%-a nagyon jól, 12%-a nem igazán
tudja használni a gyakorlatban a képzéseken tanultakat. Ennek oka, hogy képzésenként változó a
színvonal, időtartam, a képzések mélysége nem volt megfelelő minden esetben, nem volt
célirányos, kevés információt kaptak előzetesen a képzésről.
IV. A SAJÁT INTÉZMÉNYI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS TAPASZTALATAI
Az esetek 84%-ában a pedagógusok szemléletének megújítása motiválta az intézményeket a
kompetencia-alapú oktatás programjába való bekapcsolódásra. Az intézmények 71%-ában az
oktatás jobbá tétele, kétharmadában a tanulók felkészítése az élethosszig tartó tanulásra, és a
sikeres munkaerő-piaci beilleszkedésre is cél volt. Az intézmények fele számára komoly motiváló
erővel bírt a programmal járó anyagi juttatások felhasználása is. Az esetek 16%-ában szempont
volt az is, hogy a program a pedagógusok kötelező továbbképzésének teljesítését segítette. Az
intézményvezetők 9%-a egyéb motivációs erőt is felsorolt, így a módszertani megújulást,
esélyegyenlőség biztosítását, diákok sikerességét, és az intézményvezetés elkötelezettségét is.
A válaszadók véleménye szerint a programot legnagyobb mértékben az intézményvezetés
támogatja jelenleg (az ötfokú skálán 4,3-as átlaggal), a támogatottság a diákság körében is elég
nagy (3,7,) a tantestületekben kevésbé nagy (3,4), ennél komolyabb a fenntartók körében (3,5), és
legkisebb a szülők részéről (3,2).
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Hogy látja, iskolájában/óvodájában mekkora jelenleg a
kompetenciaalapú oktatás támogatottsága?
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A továbbképzésen megszerzett tudás gyakorlati hasznosíthatóságának feltételei közül a
legfontosabb az iskolavezetés motiváltsága (4,5), illetve a tanárok szakmai elméleti ismeretei (4,2).
Lényeges továbbá a tanárok módszertani ismereteinek megléte (4,0), és a tanulók motiváltsága
(3,8) is. Inkább közepesen fontos a tantestület motiváltsága és a megfelelő infrastruktúra (3,6),
megfelelő taneszközök, felszerelési tárgyak (3,4) rendelkezésre állása.
A 2006/2007-es tanévben átlagosan 164 főt, a diákoknak átlagosan 27%-át, a 2007/2008-as
tanévben átlagosan 180 főt, a diákok 31%-át vonták be a kompetencia-alapú oktatásba a
válaszadó intézményekben.
Az intézményvezetők 46%-ának véleménye szerint a diákoknak tetszenek az új foglalkozások,
módszerek, tartalmak, eszközök, de egyes területeken még adódnak problémák. A válaszolók
35%-a szerint egyöntetűen tetszik nekik a program, jobban motiváltak a tanulásra,
ismeretszerzésre, míg 19%-uk úgy látja, hogy van, aminek örülnek és van, aminek nem.
Az esetek 72%-ában a diákok kompetencia-alapú oktatáshoz tartozó munkaeszközeiket az
intézmények maguk fénymásolták, ezt 25%-ban az iskola saját költségvetéséből, 5%-ban pályázati
pénzből finanszírozta. Három esetben kértek pénzt erre a szülőktől, a többiek nem jelölték meg a
forrást.

Ez az esetek 44%-ában közepes, 32%-ában jelentős terhet rótt az intézmények

költségvetésére.
A pályázatban tervezett költségek az intézmények 55%-ában megfelelőek voltak, a többiek szerint
egyes feladatok túltervezettek, másokra alig jut pénz. Így nem meglepő, hogy a program
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megvalósítása során az esetek 57%-ában szükség volt a költségvetés módosítására. Ennek sok oka
volt, a legtöbbször említett ok az, hogy az eredetileg tervezetthez képest más eszközök kellettek,
csúsztak a kifizetések, csúszott a szerződéskötés, a programcsomagok rendelkezésre bocsátása,
bérek helyett szolgáltatásokat vásároltak az intézmények, így a bérek járulékainak kifizetése is
módosult, kevés, vagy sok útiköltséget terveztek, módosultak az óraszámok, és a fénymásolás
költségeit is be kellett iktatni.
A válaszolók 63%-a panaszkodott arra, hogy a kifizetések késedelmesek, 24%-ban egyenletes és
késedelmes kifizetéseket egyaránt tapasztaltak.
Indok

említések száma

más eszközök kellettek

6

csúsztak a kifizetések

5

bérek helyett szolgáltatást vásároltunk

3

szerződéskötés csúszása

3

programcsomagok csúszása

3

bérek járulékainak kifizetése

2

feladat átütemezése

1

fénymásolási költségek

1

óraszámok módosultak

1

sok útiköltséget terveztek

1

Felsoroltuk a program végrehajtással kapcsolatos legfontosabb feladatokat, és arra kértük a
válaszolókat, hogy jelöljék meg, melyek jelentettek nagyobb kihívást számukra. Túl nagy
nehézséget egyik feladat sem jelentett az intézmények számára, a válaszok inkább a közepes
mérték felé húznak. A legnagyobb kihívást a kompetenciaterületekhez tartozó oktatási
programcsomagok testre szabása, a helyi pedagógiai programba történő beépítése, helyi
curriculum és tananyag kidolgozása jelentette, de ezt is az ötfokú skálán csak 3,4-es átlagra tették
a válaszolók. A kompetenciaterületekhez tartozó oktatási program-csomagok kipróbálásában való
részvétel 3,3-as, a több terület közepes, vagy attól kisebb gondot okozott.
A jelenlegi tapasztalatuk alapján az intézmények 65%-a máshogy ütemezné a munkákat. Ennek
oka az esetek 22%-ában, hogy hiányzott a feltételrendszer, idő és tervezés, 5%-ban a modulok
sorrendjét változtatnák meg, 3% említette, hogy az eszközök kiszállítása, beszerzése időben
történjen meg. A válaszolók 4%-a azt írta, hogy előbb a továbbképzésre kerüljön sor, aztán a
bevezetésre, 2% pedig a kimeneti követelmények figyelembe vételére hívta fel a figyelmet.
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Megkértük a válaszolókat, írják le tapasztalataikat, amelyeket fel tud használni olyan intézmény is,
aki még a program bevezetése előtt áll. Kilencen írták azt, hogy Csak a feladatok pontos és alapos
ismerete után pályázzon az intézmény, illetve, hogy először tájékozódjanak más iskoláknál,
vegyenek részt továbbképzéseken. Nyolc válaszoló véleménye az, hogy csakis elkötelezett
pedagógusokkal vezessék be a programot. Négyen említették, hogy a taneszközökről időben kell
gondoskodni, illetve, hogy a tanulókkal és tanárokkal is el kell fogadtatni előre az új módszereket,
illetve, felmenő rendszerben javasolják bevezetni a programot. Hárman írták azt a jó tanácsot a
program bevezetése előtt állóknak, hogy a kompetenciaterületek teljes anyagát áttekintve ítéljék
meg és építsék be Pedagógiai Programjukba az új tartalmakat.
V. KOMMUNIKÁCIÓ
A kérdőívet kitöltő intézményvezetők 62%-a úgy tapasztalta, hogy a szülők szívesen fogadták a
programot, 31%-uk szerint közömbösek a szülők a fejlesztés iránt.
Más, a program bevezetésén dolgozó intézményekkel rendszeresen kommunikál a TIOK-os
intézmények 57%-a, 39%-uk csak alkalmanként cserélik ki tapasztalatait. Csupán 4%-uk válaszolta
azt, hogy nincs más intézménnyel szakmai kapcsolata. Ezt a típusú tapasztalatcserét a válaszadók
47%-a nagyon hasznosnak, 41%-uk hasznosnak tartja (átlag az ötfokú skálán 4,3).

Jellemző-e Önökre, hogy más, a program bevezetésén dolgozó
intézményekkel szakmai eszmecserét folytatnak?

4%
a program bevezetésén
dolgozó intézményekkel
rendszeresen kommunikál
alkalmanként kicseréljük
tapasztalatainkat

39%
57%

nem kommunikálnak más
intézményekkel

A fenntartóval minden intézmény többféleképpen is kommunikál a programról, az esetek
kétharmadában rendezvényeken tájékozódnak a fenntartók, 41%-ban kiadványokon keresztül, az
intézmények felében írásban, beszámolókon keresztül is kapnak információkat a fenntartók. A
honlapjukon minden információ rendelkezésre áll az intézmények 24%-nak
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A kérdőív végén lehetőség volt arra, hogy bővebben leírják véleményüket a programmal
kapcsolatban a kérdezettek. Szinte mindenki fontosnak tartotta ily módon is kifejteni véleményét,
amelyet három nagy kategóriába sorolhatunk. Sokan köszönték, hogy lehetőségük volt részt
venni a programban, úgy tapasztalják, hogy diákjaik komoly javulást mutatnak a tanulmányi
eredményeik tekintetében, és mindenképpen várják a folytatást, illetve az ahhoz szükséges
támogatást, a feltételek megteremtését: taneszközök, képzések, pedagógusok plusz munkájának
elismerése, stb. A második nagy csoport a program lebonyolítással kapcsolatban írta meg
összefoglaló véleményét a késedelmes kifizetésektől a továbbképzések és tankönyvek problémáin
át a szakmai hiányosságokig. A harmadik nagy csoport a kérdőív kitöltésének technikai
problémáiról írt (pl. nem volt elég hely a szöveges válaszok kifejtéséhez az Internetes kérdőívben).
ÖSSZEGZÉS
Az internetes felületen megjelent kérdőívet kitöltő intézmények reprezentálják a TIOK
konzorciumok intézményeit. A kitöltők többféle, főként vezető funkciót töltenek be
intézményükben, kétötödük projektmenedzser is volt, így sok személyes tapasztalat tükröződik
válaszaikban.
A TIOK konzorciumok intézményei alapvetően innovatívak, hiszen döntő többségük korábban
is részt vett valamilyen közoktatási fejlesztési programban, illetve rendelkezik pályázati
tapasztalattal.
A HEFOP 3.1-es intézkedés célját a válaszolók alapvetőn a pedagógiai kultúra fejlesztésében,
szemléletváltásban, kompetenciafejlesztésben látják, illetve abban, hogy megalapozzák a
diákoknál az egész életen át tartó tanulást, és használható tudást adjanak a kezükbe. Ezeknek a
céloknak a megvalósult program egyes elemei megfelelnek, mások nem. A program legnagyobb
problémája az, hogy nem a tantárgyi struktúrát követik a kompetenciaterületek, nincs biztosítva a
kiszámítható tankönyvellátás, taneszköz ellátás, illetve, hogy a program sikeres bevezetéséhez
nyújtott tanártovábbképzések késve, nagyon változó színvonalon valósultak meg, ha egyáltalán
megvalósultak. A tanárok alapképzése nem a program szellemében folyik, nincs kész a program
minden évfolyamra, a program nem alkalmazkodik a kimeneti, érettségi követelményekhez. A
program sikeres bevezetéséhez leginkább a feltételrendszer, az idő és a megfelelő tervezés
hiányzott, vagyis mindaz, ami egy átfogó innovációs program alapja. Ennek ellenére a TIOK-os
intézményvezetők 41%-a szerint teljes egészében bevezethető a program a többi oktatási
intézménybe, 41%-uk szerint ehhez 6-10 tanév, háromötödük szerint ettől kevesebb idő is elég. A
még bevezetés előtt álló intézmények számára jó tanácsként megfogalmazódott, hogy csak a
feladatok pontos és alapos ismerete után vállalkozzon az intézmény a bevezetésre, illetve, hogy
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először tájékozódjanak más iskoláknál, vegyenek részt továbbképzéseken. Csakis elkötelezett
pedagógusokkal vezessék be a programot, a taneszközökről időben kell gondoskodni, illetve,
hogy a tanulókkal és tanárokkal is el kell fogadtatni az új módszereket.
A program intézményi megvalósulása, előrehaladása számokban is megfogható, a 2006/2007-es
tanévben a diákok átlagosan 27%-a, 2007/2008-as tanévben 31%-a tanult a program szerint.
Átlagosan 13 kolléga vett részt kompetencia-alapú oktatásra felkészítő továbbképzéseken az
intézményekből, ez azt jelenti, hogy a tantestületek tanárainak 26%-a kapott ilyen képzést, a
résztvevők döntő többsége jól tudja alkalmazni a tanultakat a mindennapi gyakorlatban.
A

pályázás

időszakában

az

intézmények

93%-a

a

kötelezőn

felül

is

választott

kompetenciaterületet, a legnagyobb arányban az életpálya-építéssel foglalkoztak (83%).
A válaszadók véleménye szerint a programot legnagyobb mértékben az intézményvezetés
támogatja jelenleg (az ötfokú skálán 4,3-as átlaggal), a támogatottság a diákság körében is elég
nagy (3,7,) kevésbé nagy a tantestületekben (3,4), komolyabb a fenntartók körében (3,5), és
legkisebb a szülők részéről (3,2).
A program megvalósítása során az esetek 57%-ában szükség volt a költségvetés módosítására.
Ennek sok oka volt, a legtöbbször említett ok az, hogy az eredetileg tervezetthez képest más
eszközök kellettek, csúsztak a kifizetések, csúszott a szerződéskötés, a programcsomagok
rendelkezésre bocsátása, bérek helyett szolgáltatásokat vásároltak az intézmények, így a bérek
járulékainak kifizetése is módosult, kevés, vagy sok útiköltséget terveztek, módosultak az
óraszámok, és a fénymásolás költségeit is be kellett iktatni.
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GYORSJELENTÉS A HEFOP 3.1. INTÉZKEDÉS EREDMÉNYEIT BEVEZETŐ INTÉZMÉNYEK VÁLASZAIRÓL

AZ ADATFELVÉTELRŐL, AZ INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

Az Educatio Kht. honlapján - hosszas egyeztetést követően - október végétől tölthették ki az
intézmények a kérdőívet, ezt egy együttműködésre felkérő levélben tudattuk velük. A kezdeti
gyenge érdeklődés miatt a felkérést november végén megismételtük, így december 5-én zártuk le a
kérdőív kitöltést. Ez idő alatt a HEFOP 3.1.3-as alintézkedés keretében a programcsomagokat
bevezető 361 intézményből 251 töltötte ki a kérdőívet, ami 70%-os kitöltési arányt jelent, így a
kapott válaszok relevánsnak tekinthetők. A kérdőívet kitöltő bevezető intézmények összetétel,
típus szerint reprezentálják a program összes követő intézményét, nagyobb eltérés – úgy, mint a
TIOK-os intézmények esetében itt is – az általános iskolák és a gimnázium arányában figyelhető
meg, ami a többcélú, illetve több funkciós intézmények arányának növekedéséből adódhat.

Kérdőív kitöltők
százalékos
aránya

Százalékos arány a
pályázás idején

óvoda

17,5

17,6

általános iskola

63,3

50,0

Feladat-ellátási hely/intézménytípus

4 osztályos gimnázium

10

6 osztályos gimnázium

5,2

8 osztályos gimnázium

3,2

Szakközépiskola

18,3

15,2

szakiskola

11,2

10,8

Egyéb: ötosztályos gimnázium, ÁMK, alapfokú
művészetoktatási int., többcélú oktatási
intézmény

10,8

-

13,3

A kérdőívet kitöltők több funkciót is ellátnak intézményükben, 46%-uk projektmenedzser, tehát
első kézből rendelkezik tapasztalatokkal a programmegvalósításról. A válaszolók 45%-a
intézményvezető, 26%-a intézményvezető-helyettes, 9%-uk tanít, nevel a kísérleti osztályokban,
csoportokban, de kérdőívünkre válaszolt két esetben adminisztrátor és egy esetben gazdasági
vezető is.
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Az intézmények nagysága is jól reprezentálja a közoktatási intézményrendszer sokszínűségét,
hiszen 6-448 fő közötti nevelőtestületek (átlagosan 43 fővel) 40-4813 diákot (átlagosan 482
gyermeket) tanítanak, nevelnek.
Az intézmények 72%-a részt vett korábban is valamilyen közoktatási, intézményfejlesztési
innovációban. Az intézmények legnagyobb része ún. Comeniusos (49%), emellett 44%-uk egyéb
fejlesztésben, pályázaton is részt vett (HEFOP 2.1., HEFOP 3.1.4, PHARE, integrációs projektek,
Világnyelv, stb.). Az intézmények 9%-a a Világbanki szakképzés-fejlesztési modellt is átvette, 7%uk pedig önfejlesztő iskola, ugyancsak 7%-uk részt vett (vesz) a Szakiskolai fejlesztési programban
is.

Az Ön intézménye részt vett-e valamilyen fejlesztési
programban az alábbiak közül?
60
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A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁSRÓL ÁLTALÁBAN

Megkértük a kérdőív kitöltőket, fogalmazzák meg, mi a kompetencia-alapú tanítási-tanulási
programok kifejlesztésének és intézményi bevezetésének célja.
A válaszolók 36%-a úgy gondolja, hogy a program célja a készségfejlesztés, kulcskompetenciák
fejlesztése, e mellett 32%-uk a módszertani, pedagógiai kultúra fejlesztését, szemléletváltást,
továbbképzést is említette. A válaszadók 24%-a az élethosszig tartó tudás megalapozását tartja a
bevezetés céljának, 18%-uk pedig azt, hogy használható, versenyképes tudást kapjanak a diákok.
Az intézményvezetők 12%-a a hatékonyabb oktatás, nevelés, tanulás iránti motiválást is a
program céljának tekinti, de ezen felül számos más részcélt is megfogalmaztak a válaszadók, ilyen
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pl. a befogadó pedagógiai gyakorlat, esélyegyenlőség megteremtése (11%), vagy az IKT tudás
fejlesztése (9%).
A programban kidolgozott termékek, módszerek, eszközök egyes elemei igen, mások kevésbé
felelnek meg ezeknek a céloknak a válaszadók 58%-a szerint, míg kétötödük úgy gondolja, hogy
teljes egészében megfelel a program a fent említett céloknak. Csupán a kérdőívkitöltők 2%-a
gondolja úgy, hogy a program nem felel meg az általa leírt céloknak.
Véleménye szerint a programban kidolgozott termékek,
módszerek, eszközök megfelelnek-e a céloknak?

2%

40%

igen, teljesen
egyes elemei igen,
mások kevésbé
nem

58%

A válaszadók 78%-a úgy tudja, hogy ez az új módszer ismert a nemzetközi oktatásügyi piacon,
19%-nak nincs erről tapasztalata. A válaszadók háromnegyede szerint a programfejlesztők
felhasználták a nemzetközi tapasztalatokat.
Véleménye szerint milyen mértékben vezethető be
a program a magyar közoktatási intézményekbe?

5%
részben, mert nem a tantárgyi
struktúrát követik a
kompetencia-területek
33%

teljes mértékben

62%

nem vezethető be

Az intézményvezetők 63%-a úgy gondolja, hogy csak részben vezethető be a program a magyar
közoktatási intézményekbe, mert nem a tantárgyi struktúrát követik a kompetenciaterületek.
Egyharmaduk szerint viszont teljes egészében bevezethető a program. A TIOK-os
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intézményekhez képest tehát kisebb arányban gondolják úgy a bevezető intézmények vezetői,
hogy a program teljes egészében kiterjeszthető.
A válaszadók 5%-a érzékel olyan problémákat, amelyek megakadályozzák a sikeres kiterjesztést.
Ilyen probléma az, hogy pedagógusok és a szülők szemléletváltására van szükség, túl nagy
létszámúak az osztályok; az intézmény-összevonások jelentenek akadályt, illetve a továbbtanulási
követelmények megváltoztatására is szükség van. Ezen felül említették még a válaszadók a
pénzhiányt, a gyors ütemet, a program előkészítetlenségét, a tanulói összetétel figyelembe
vételének fontosságát.
A válaszolók 47%-a úgy gondolja, hogy legalább 6-10 tanév, de 43%-uk szerint 3-5 tanév
szükséges ahhoz, hogy a kompetencia-alapú oktatás minden közoktatási intézménybe bevezetésre
kerülhessen. A TIOK-os intézmények valamivel derűlátóbbak, hiszen ott valamivel nagyobb
arányban gondolták rövidebb időn belül kiterjeszteni a programot az egész közoktatási
rendszerre.
A teljes körű kiterjesztéshez feltételeket soroltunk fel, amelyek fontosságáról kérdeztük a TIOK-os
intézményvezetők véleményét. Csak úgy, mint a TIOK-os intézmények körében, a feltételek közül
nem volt olyan, amely ne lett volna fontos, de a leginkább lényegesnek azt vélték, hogy az
iskolavezetés és a tantestület elkötelezett legyen a kompetencia-alapú oktatás iránt (4,8 átlag az
ötfokú skálán). Nagyon fontos még az, hogy megfelelő mennyiségű kiképzett pedagógus legyen
(4,7), megfelelő mennyiségű tanári segédanyag, tanulói füzet álljon rendelkezésre (4,6), illetve,
hogy a megfelelő anyagiak biztosítva legyenek (4,6). A fontossági sorrendben az intézmények
Pedagógiai Programjába való felvétel, illetve a belső képzések a tapasztalatok megosztására
következik (4,4). A fenntartó támogatása sem kevésbé fontos (4,3) úgy ahogy a módszertani
központ felállítása sem, ahová a problémákkal fordulhatnak a pedagógusok, illetve a mérések,
amelyek bemutatják a kompetencia-alapú oktatás hatékonyságát (4,1). Nem kisebb fontosságú a
tanulók, szülők megnyerése a program számára (4,0), illetve a fórumok biztosítása a
tapasztalatcserére az egyes intézmények között (3,9).
A válaszadók háromnegyede jónak tartaná a program teljes körű bevezetését de, csak ha
meglennének hozzá a szükséges feltételek (képzés, megfelelő tananyag átalakítás, teljes körű
intézményi bevezetés. Egyötödük mindenképpen bevezetné teljes körűen a programot, és csak
5%-uk írta azt, hogy nem.
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Véleménye szerint a tankönyvpiac képes lesz-e követni a
fejlesztéseket, rendelkezésre állnak-e a program zárásakor
a megfelelő tankönyvek, segédeszközök?

13%

17%
igen
csak részben
nem

70%

A kérdőívkitöltők 70%-a szerint csak részben lesz képes a tankönyvpiac követni a fejlesztéseket,
illetve csak részben állnak rendelkezésre a program zárásakor a megfelelő tankönyvek,
segédeszközök. A többiek egyenlő arányban gondolják úgy, hogy teljes egészében, illetve, hogy
egyáltalán nem képes a tankönyvpiac követni a fejlesztéseket.
A PÁLYÁZÁS IDŐSZAKA
A pályázat beadásakor az intézmények 89%-a választotta a pedagógus továbbképzésen való
részvételt, háromnegyedük pedig e mellett a program adaptációját is vállalta. A válaszadók 55%-a
az idegen nyelvi, 47%-uk a szociális, életviteli és környezeti, 44%-uk az IKT, és 38%-uk az
életpálya-építési kompetenciaterületet választották. Érdekes, hogy míg a TIOK konzorciumok
intézményei kiemelkedően magas arányban választották a kötelezőkön felül az életpálya-építést,
addig a követő intézmények esetében ez már nem volt akkora arányban prioritás.

A két kötelezően vállalt kompetenciaterületen kívül mely
szabadon választott kompetenciaterületet jelölték meg a
pályázatukban?
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A pedagógus továbbképzéseken átlagosan 10 fő vett részt tantestületenként, ez azt jelenti, hogy a
tantestületek átlagosan 23%-a kapott továbbképzést a programon belül.
A pályázat elkészítésének nehézségét illetően egyenlően oszlanak meg a vélemények, az
intézmények 38%-a számára nem jelentett különösebb gondot, míg 35%-ukra nagy terhet rótt, és
28%-uk számára közepesen nehéz feladat volt. A fenntartó az esetek 95%-ában nem vállalt a
pályázatban anyagi hozzájárulást a program megvalósításához, vagy a program bevezetéséhez.
Ott, ahol vállalt némi hozzájárulást a fenntartó, ez átlagosan a költségek 37%-át jelentette.
TAPASZTALATOK A KOMPETENCIA-ALAPÚ KÉPZÉSEKRŐL
Átlagosan 9 pedagógus vett részt a kompetencia-alapú oktatásra felkészítő továbbképzésen egyegy intézményből, az intézmények 83%-ában tehát 1-11 kolléga kapott továbbképzést. Szinte
minden tantestületből (95%) átlagosan 8 fő elvégezte „A Sulinet Digitális Tudásbázis
keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában” című
képzést.
Az intézmények háromnegyedéből átlagosan 1 fő vett részt a „Változáskezelési tréning jellegű
továbbképzés” című képzésen. Az intézmények 73%-ából szintén egy–két fő vett részt a
„Projektmenedzsment

ismeretek

tréningjellegű

továbbképzése

közoktatási

intézmények

pedagógusai számára” című képzésen.
Az intézmények 74%-ából két fő „A kompetencia-alapú oktatási programcsomagok alkalmazása
— szövegértés-szövegalkotás programcsomag az 1–4. évfolyamon” című képzés végezte el.
Az intézmények háromötöde képviseltette magát 1-2 fővel „A kompetencia-alapú oktatási
programcsomagok alkalmazása — matematika programcsomag az 5-8. évfolyam számára” című
képzésen, míg 55 %-ukból szintén ennyien végezték el „A kompetencia-alapú oktatási
programcsomagok alkalmazása — szövegértés-szövegalkotás programcsomag az 5–8. évfolyamon”
című képzést és ennyien „A kompetencia-alapú oktatási programcsomagok alkalmazásamatematika programcsomag az 1-4 évfolyam számára” című képzést.
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Az Önök intézményében tanító pedagógusok az alábbiak közül
mely továbbképzéseken vettek részt?

A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának
kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában

Változáskezelési tréning jellegű továbbképzés

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása —
szövegértés-szövegalkotás programcsomag az 1–4. évfolyamon

Projektmenedzsment ismeretek tréningjellegű továbbképzése
közoktatási intézmények pedagógusai számára

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása —
matematika programcsomag az 5-8. évfolyam számára

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása —
szövegértés-szövegalkotás programcsomag az 5–8. évfolyamon

IKT alapkompetenciák fejlesztése

Kompetenciaalapú oktatási programcsomagok alkalmazása - idegen
nyelvi (angol, német) programcsomaga 7-12., illetve (francia) 9-12
évfolyamon

Kompetenciaalapú oktatási programcsomagok alkalmazása - idegen
nyelvi (angol, német) programcsomaga az 1-6. évfolyamon

A kompetenciaalapú oktatási programcsomagok alkalmazása- szociális,
életviteli és környezeti programcsomag az 1-6 évfolyam számára

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása — az
életpálya-építés kompetenciáinak fejlesztése az 7-12 évfolyamon

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása —
matematika programcsomag az 9-12. évfolyam számára

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása —
szociális, életviteli és környezeti programcsomag a 7-12. évfolyam
számára

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása —
szövegértés-szövegalkotás programcsomag a 9–12. évfolyamon

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – óvodai
programcsomag

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása — az
életpálya-építés kompetenciáinak fejlesztése az 1-6 évfolyamon

Óvodai programcsomag
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Az intézmények feléből átlagosan hárman kaptak IKT alapkompetencia-fejlesztést.
Az intézmények 35%-ából 1-2 fő vett részt a „Kompetencia-alapú oktatási programcsomagok
alkalmazása - idegen nyelvi (angol, német) programcsomag a 7-12., illetve (francia) 9-12
évfolyamon” című képzésen. Míg 30%-ból szintén ennyien végezték el „A kompetencia-alapú
oktatási programcsomagok alkalmazása- szociális, életviteli és környezeti programcsomag az 1-6
évfolyam számára” című képzést. Az intézmények 29%-a 1-2 fővel képviseltette magát „A
kompetencia-alapú oktatási programcsomagok alkalmazása — az életpálya-építés kompetenciáinak
fejlesztése az 7-12 évfolyamon” című képzésen. Az intézmények 27%-ából 1-2 fő „A kompetenciaalapú oktatási programcsomagok alkalmazása — matematika programcsomag az 9-12. évfolyam
számára” című képzést is elvégezte.
Az intézmények egynegyedéből átlagosan egy fő vett részt „A kompetencia-alapú oktatási
programcsomagok alkalmazása — szociális, életviteli és környezeti programcsomag a 7-12.
évfolyam számára” című képzésen, míg „A kompetencia-alapú oktatási programcsomagok
alkalmazása — szövegértés-szövegalkotás programcsomag a 9–12. évfolyamon” című képzést
ugyanilyen arányban végezték el.
Az intézmények kevesebb, mint egyötödéből átlagosan két fő végezte el „A kompetencia-alapú
oktatási programcsomagok alkalmazása – óvodai programcsomag”, és a „A kompetencia-alapú
oktatási programcsomagok alkalmazása — az életpálya-építés kompetenciáinak fejlesztése az 1-6
évfolyamon”, és az „Óvodai programcsomag” című képzéseket.
A kérdőívet kitöltő intézményvezetők, projektmenedzserek közül a legtöbben (39%) „a
Projektmenedzsment

ismeretek

tréningjellegű

továbbképzése

közoktatási

intézmények

pedagógusai számára” című képzést, illetve a Változáskezelési tréning jellegű továbbképzést (23%)
végezték el. Ezeken felül még 15 féle képzésen tanultak a vezetők, amelyek közül kiemelkedik
még „A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a
tanítás-tanulás folyamatában”, ahol a válaszolók 18%-a fordult meg. A kérdőívet kitöltők 87%-a
rendelkezik személyes tapasztalatokkal a továbbképzésekről. 74%-uk úgy nyilatkozott, hogy a
továbbképzéseken tanultakat eléggé jól, egyötödük nagyon jól tudja hasznosítani, csupán 6%uknak van gondja a képzések gyakorlati hasznosításával. Közülük legtöbben azt írták, hogy a
továbbképzések nem adtak új ismereteket, gyenge volt a színvonaluk, illetve nem az óvodáról
szólt; pedig ők óvodából jöttek.
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A SAJÁT INTÉZMÉNYI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS TAPASZTALATAI
Az intézmények 83%-át a pedagógusok szemléletének megújítása, 82%-ukat a tanulók felkészítése
az élethosszig tartó tanulásra, és a sikeres munkaerő-piaci beilleszkedésre motiválta arra, hogy
belépjen a programba. E mellett az intézmények az intézmények háromnegyede számára az
oktatás javítása is motiváló erővel bírt. Az intézmények 46%-a azért lépett be a programba, hogy
az azzal járó anyagi juttatásokat felhasználja. Az intézmények 21%-a úgy gondolta a pályázáskor,
hogy a pedagógusok kötelező továbbképzésének teljesítését segíteti a továbbképzésen való
részvétel.
Az intézményekben jelenleg leginkább a vezetők támogatják a programot (4,5 átlag az ötfokú
skálán), de nagyobb a támogatás a diákok részéről (3,9) is, mint a fenntartó (3,8), vagy a
tantestület részéről (3,7). A legkevésbé érzik a támogatottságot a válaszadók a szülők részéről,
(3,4). Erről a bevezető intézmények vezetői ugyanolyan véleménnyel vannak, mint a TIOK
intézmények.

Hogy látja, iskolájában mekkora jelenleg a kompetenciaalapú
oktatás támogatottsága?
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A továbbképzésen megszerzett tudás a gyakorlatban is hasznosíthatóságának feltételei közül
leginkább az iskolavezetés motiváltsága van meg minden intézményben (4,7), illetve nagyrészt
jellemző még a tanárok szakmai elméleti ismeretei is, mint feltétel (4,3). A tanárok módszertani
ismeretei is az intézmények többségében inkább rendelkezésre állnak (4,2). A megfelelő
infrastruktúra (4,0), a tantestület és a tanulók motiváltsága (3,9), illetve a megfelelő taneszközök,
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felszerelési tárgyak (3,8) már nem mindenhol állnak teljes mértékben a továbbképzések
hasznosíthatóságának szolgálatában.
A kompetencia-alapú oktatás elterjesztése az intézmények 91%-ában tanórán, foglalkozásokon
történik, de az esetek 26%-ában tanórán kívül is alkalmazzák a programot. Az intézmények 15%ában egy éven belül tervezik a Pedagógiai Program módosítását, ahol már feltüntetik a
kompetencia-alapú oktatás bevezetését. Az intézmények 8%-a még csak ismerkedik a programmal,
6%-uk tervezi a kompetencia-alapú oktatás bevezetését egyes tantárgyak moduljaiként.
Az intézmények döntő többségében tehát már bevezették a programot, a legnagyobb arányban a
második (66%), a hatodik (66%) illetve az ötödik (65%) és az első évfolyamban (63%). Az alsó
tagozaton a magyar nyelv, irodalom, kommunikáció tárgyak esetében az intézmények
egyharmada, matematika esetében 15-20%-a próbálta ki az új módszereket és tananyagot. Ezen
kívül még az első–második évfolyamon 16-25 tárgyból vezették be a programot az iskolák, az
angoltól a vizuális kultúráig a legkülönfélébb tárgyakból. Alsó tagozaton, a harmadik évfolyamon
az iskolák fele, a negyedikben már csak 16%-a vezette be a programot.
A felső tagozaton az ötödik és a hatodik évfolyamon kívül hetedikben már csak 44%,
nyolcadikban 46% azon iskolák aránya, akik kipróbálták a programot. Az ötödik és hatodik
osztályokban magyarból és matematikából az iskolák több mint kétötöde próbálkozott a
programmal, míg a felsőbb évfolyamokon erősen lecsökken ezek aránya 10% körülire, viszont
még nyolcadikban is harminc más tárgyat is megjelöltek az iskolák, ahol bevezették a programot.
A középiskolákban a kilencedik évfolyamon a iskolák 28%-a, tizedikben 27%-a vezette be a
programot, itt már megnőtt az angol, aránya (7-8%), illetve megjelent más idegen nyelv, a
pályaorientáció szakmai tárgyak, konfliktuskezelés, könyvtárhasználat, mozgóképkultúra és
médiaismeret, vagyis a középiskolára jellemző speciális tárgyak is. Kilencedik osztályban már 34
tantárgyat soroltak fel az iskolák, ahol bevezették a programot. Ez a szám jelentősen csak 11.-ben
csökkent le kilencre, az iskolák alig 7%-a esetében, érettségi előtt pedig már alig vállalkoztak a
program bevezetésére (4,5% három tárgyból: angol, matematika, mozgóképkultúra).
A 2006/2007-es tanévben a diákok átlagosan egyötöde, a 2007/2008-as tanévben már 36%-a
tanult a program alapján.
Az intézményvezetők 49%-a szerint a diákoknak tetszik a program, de egyes területeken még
adódnak problémák, 37%-uk viszont úgy érzékelte, hogy egyöntetűen tetszik nekik, jobban
motiváltak a tanulásra, ismeretszerzésre. Az esetek 14%-ára igaz az, hogy van, aminek örülnek a
diákok és van, aminek nem.
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A diákok kompetencia-alapú oktatáshoz tartozó munkaeszközeiket az iskolák 70%-ában
fénymásolták maguk. Ennek finanszírozásáról a többség nem beszélt, csupán az intézmények 3%a említette, hogy saját költségvetést használtak fel erre. A fénymásolás anyagi terhét
különbözőnek érezték a válaszolók, 45%-uk számára közepes volt, 31%-uk számára nem volt
jelentős, míg 24%-uk nyilatkozott úgy, hogy jelentős mértékű volt a teher.
A pályázatban tervezett költségek az intézmények háromötödében úgy alakultak, hogy egyes
feladatokra túl sok, másokra túl kevés pénz jutott. Csupán az esetek kétötödében volt megfelelő a
tervezés. Az intézmények 27%-ában a helyettesítési díj és a bérköltség lett rosszul tervezve, 15%ban az eszközökre nem tudtak megfelelően tervezni, 12%-ban az útiköltséggel, 9%-ban a rezsi,
irodaszer költséggel jártak így, míg az intézmények 8%-ában a továbbképzések költsége lett alul,
vagy túltervezve. Így természetesen az intézmények háromötödében volt szükség költségvetés
módosításra a programmegvalósítás során.
Az intézmények 87%-a úgy nyilatkozott, hogy a pénzek késedelmesen érkeztek, csupán 9%-uk
érezte úgy, hogy volt, amit időben és volt, amit késve kaptak meg.
Az intézmények több, mint kétharmada számára gondot jelent a hálózatépítés feladata, az
implementáció megvalósítása és a adaptáció esetén a tananyagfejlesztés egyaránt. Ezen kívül
egyötödük más problémát is felsorolt: pénzügy, változáskezelés, adminisztráció stb.
Jelenlegi tapasztalatuk alapján az intézmények 51%-a máshogy ütemezné a munkákat, többségük
a továbbképzéseket tenné a program legelejére. A szerződéskötés csúszása miatt gyakorlatilag
minden elcsúszott a pénzek kifizetésétől a képzésekig. Volt, aki csak felmenő rendszerben
javasolta a bevezetést.
Megkértük a kérdőívet kitöltőket, írják le javaslataikat azok számára, akik még a program
bevezetése előtt állnak. A válaszolók 15%-a azt javasolja, hogy a pedagógusok képzése és
eszközök nélkül ne kezdjék el a bevezetést. 10%-uk azt írta, hogy szerezzenek tapasztalatokat a
bevezető intézményektől, szakértőtől az újonnan programba lépők. 6-6% felhívta a figyelmet arra,
hogy az intézmény rendelkezzen önerővel akkor is, ha ez nem követelmény, átgondolt
költségvetést kell készíteni, illetve alaposan elő kell készíteni az intézményen belül a program
fogadását.
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KOMMUNIKÁCIÓ
Az intézmények 98%-a tájékoztatta a szülőket arról, hogy a diákok az új program szerint
tanulnak.
A programvezetés számára az intézmények 46%-a időnként, 40%-a rendszeresen jelzi a szakmai
tapasztalatait, főként jelentések formájában. Ha szakmai gondjuk, problémájuk van, az
intézmények kétharmada esetenként kap választ kérdéseire a programvezetésről, 22%-uk
nyilatkozott úgy, hogy rendszeres, hatékony szakértői támogatásban részesül. A válaszadók 8%-a
úgy tapasztalta, hogy nem kap segítséget a programvezetéstől, további 5%-uk ugyan kap
segítséget, de nem tudja azt hasznosítani szakmai problémái megoldásában.
Az intézmények 57%-a alkalmanként kicseréli tapasztalatait más programban dolgozó
intézménnyel, míg kétötödük ezt rendszeresen megteszi. A tapasztalatcsere 43%-uk számára
nagyon hasznos, 41%-uk számára hasznosnak bizonyul (4,3 átlag az ötfokú skálán).

Jellemző-e Önökre, hogy más, a program bevezetésén dolgozó
intézményekkel szakmai eszmecserét folytatnak?

3%

a program bevezetésén
dolgozó intézményekkel
rendszeresen kommunikál

40%

alkalmanként kicseréljük
tapasztalatainkat
nem kommunikálnak más
intézményekkel

57%

A

fenntartót

minden

intézmény

többféleképen

tájékoztatja

a

programban

történő

előrehaladásáról, 72%-uk rendezvényeken mutatja azt be, 29-29%-ban jellemző, hogy írásban
folyamatosan, illetve kiadványokon keresztül informálják az intézmények fenntartójukat. Az
esetek 22%-ában a honlapon is minden programra vonatkozó információ rendelkezésre áll,
további 25%-ban szóban is adnak tájékoztatást a fenntartónak.
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A kérdőív végén lehetőség volt arra, hogy bővebben leírják véleményüket a programmal
kapcsolatban a kérdezettek. Szinte mindenki fontosnak tartotta ily módon is kifejteni véleményét,
amelyet három nagy kategóriába sorolhatunk. Sokan köszönték, hogy lehetőségük volt részt
venni a programban, úgy tapasztalják, hogy diákjaik komoly javulást mutatnak a tanulmányi
eredményeik tekintetében, és mindenképpen várják a folytatást, illetve az ahhoz szükséges
támogatást, a feltételek megteremtését: taneszközök, képzések, pedagógusok plusz munkájának
elismerése stb. A második nagy csoport a program lebonyolítással kapcsolatban írta meg
összefoglaló véleményét a késedelmes kifizetésektől a továbbképzések és tankönyvek problémáin
át a szakmai hiányosságokig. A harmadik nagy csoport a kérdőív kitöltésének technikai
problémáiról írt (pl. nem volt elég hely a szöveges válaszok kifejtéséhez az Internetes kérdőívben).

ÖSSZEGZÉS
Az internetes felületen megjelent kérdőívet kitöltő intézmények reprezentálják a programot a
HEFOP 3.1.3-as alintézkedés keretében bevezető intézményeket. A kitöltők többféle, főként
vezető funkciót töltenek be intézményükben, 46%-uk projektmenedzser is volt, így sok személyes
tapasztalat tükröződik válaszaikban.
A programot bevezető intézményei alapvetően innovatívak, hiszen döntő többségük korábban is
részt vett valamilyen közoktatási fejlesztési programban, illetve rendelkezik pályázati
tapasztalattal.
Csakúgy, mint a TIOK intézmények, a bevezetők is elsősorban a készségfejlesztést,
kulcskompetenciák fejlesztését, a módszertani, pedagógiai kultúra fejlesztését, szemléletváltást,
továbbképzést tekinti a program fő céljának. E mellett programcélként írták a válaszolók az
élethosszig tartó tudás megalapozását, illetve azt, hogy használható, versenyképes tudást kapjanak
a diákok, és hogy hatékonyabb legyen az oktatás, nevelés, tanulás iránti motiválást is.
A TIOK-os intézményekhez képest borúlátóbbak a bevezető intézmények, nagyobb arányban
gondolják úgy, hogy a program csak egyes elemeiben felel meg a fenti céloknak, illetve, csak úgy
terjeszthető ki a teljes közoktatásra, hogy komoly változtatásokon megy keresztül, és több időbe
is kerül a kiterjesztése. A legfőbb problémát a válaszolók abban látják, hogy a
kompetenciaterületek nem a tantárgyi struktúrát követik, de itt is említették a válaszadók az
előkészítetlenséget, a csúszásokból adódó idő és pénzhiányt. A TIOK-os intézményekhez képest
további problémákat is megfogalmaztak a bevezető intézmények kérdőív kitöltői: pedagógusok
és a szülők szemléletváltására van szükség, túl nagy létszámúak az osztályok, nem megfelelő a
jelenlegi infrastruktúra, az intézmény összevonások is komoly akadályt jelentenek, illetve a
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továbbtanulási követelmények megváltoztatására is szükség van. A válaszadók 70%-a szerint csak
részben lesz képes a tankönyvpiac követni a fejlesztéseket, illetve csak részben állnak
rendelkezésre a program zárásakor a megfelelő tankönyvek, segédeszközök.
A pályázat beadásakor az intézmények 89%-a választotta a pedagógus továbbképzésen való
részvételt, háromnegyedük pedig e mellett a program adaptációját is vállalta jellemzően a
kötelezőkön kívül más kompetenciaterületeken is. A pedagógus továbbképzéseken átlagosan 10
fő vett részt tantestületenként, ez azt jelenti, hogy a tantestületek átlagosan 23%-a kapott
továbbképzést a programon belül. Szinte minden tantestületből (95%) átlagosan 8 fő elvégezte
„A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a
tanítás-tanulás

folyamatában”

című

képzést.

A

kérdőívet

kitöltő

intézményvezetők,

projektmenedzserek közül a legtöbben (39%) „a Projektmenedzsment ismeretek tréningjellegű
továbbképzése közoktatási intézmények pedagógusai számára” című képzést, illetve a
Változáskezelési tréning jellegű továbbképzést (23%) végezték el. Ezeken felül még 15 féle
képzésen tanultak a vezetők. A válaszolók háromnegyede úgy nyilatkozott, hogy a
továbbképzéseken tanultakat eléggé jól, egyötödük nagyon jól tudja hasznosítani.
Az intézményekben jelenleg leginkább a vezetők támogatják a programot (4,5 átlag az ötfokú
skálán), de nagyobb a támogatás a diákok részéről (3,9) is, mint a fenntartó (3,8), vagy a
tantestület részéről (3,7). A legkevésbé érzik a támogatottságot a válaszadók a szülők részéről,
(3,4). Erről a bevezető intézmények vezetői ugyanolyan véleménnyel vannak, mint a TIOK
intézmények.
A kompetencia-alapú oktatás elterjesztése az intézmények 91%-ában tanórán, foglalkozásokon
történik, de az esetek 26%-ában tanórán kívül is alkalmazzák a programot. Az intézmények 15%ában egy éven belül tervezik a Pedagógiai Program módosítását.
Az intézmények döntő többségében már bevezették a programot, a legnagyobb arányban a
második (66%), a hatodik (66%) illetve az ötödik (65%) és az első évfolyamban (63%) átlagosan
25-30 tantárgyból, természetesen a legnagyobb arányban magyar nyelv és irodalom, illetve a
matematika tárgyak esetében próbálták ki a programot az intézményekben. A legkisebb arányban
a 11 és 12. osztályokban vezették be a programot.
A 2006/2007-es tanévben a diákok átlagosan egyötöde, a 2007/2008-as tanévben már 36%-a
tanult a program alapján.
Az intézményvezetők 49%-a szerint a diákoknak tetszik a program, de egyes területeken még
adódnak problémák, 37%-uk viszont úgy érzékelte, hogy egyöntetűen tetszik nekik az új tartalom
és módszer.
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A pályázatban tervezett költségek az intézmények háromötödében úgy alakultak, hogy egyes
feladatokra túl sok, mások túl kevés pénz jutott. Az intézmények 27%-ában a helyettesítési díj és a
bérköltség lett rosszul tervezve, 15%-ban az eszközökre nem tudtak megfelelően tervezni. Az
intézmények 87%-a úgy nyilatkozott, hogy a pénzek késedelmesen érkeztek, csupán 9%-uk érezte
úgy, hogy volt, amit időben és volt, amit késve kaptak meg.
Az intézmények több, mint kétharmada számára gondot jelent a hálózatépítés feladata, az
implementáció megvalósítása és a adaptáció esetén a tananyagfejlesztés egyaránt. Ezen kívül
egyötödük más problémát is felsorolt: pénzügy, változáskezelés, adminisztráció stb.
Jelenlegi tapasztalatuk alapján az intézmények 51%-a máshogy ütemezné a munkákat, többségük
a továbbképzéseket tenné a program legelejére.
Az intézmények több mint fele alkalmanként kicseréli tapasztalatait más programban dolgozó
intézménnyel, míg kétötödük ezt rendszeresen megteszi. A tapasztalatcsere 43%-uk számára
nagyon hasznos, 41%-uk számára hasznosnak bizonyul (4,3 átlag az ötfokú skálán).
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