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Bevezetés  

 

E tanulmány „A közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusai” c. OTKA-kutatás
1
 

keretei között készült. A kutatás átfogó célja annak vizsgálata, hogy az iskolai pedagógiai gyakorlat 

fejlesztését célzó, uniós forrásokból finanszírozott magyarországi oktatásfejlesztési beavatkozások 

milyen feltételek mellett fejtenek ki jelentős (azaz az osztálytermi gyakorlatot, az alkalmazott 

tanulásszervezési módszereket és a tanári viselkedést érdemleges mértékben módosító) és tartós 

(azaz a fejlesztési beavatkozás lezárulása után is fennmaradó) hatást.  

 

Az itt olvasható tanulmány a tervezett empirikus vizsgálat elméleti megalapozását szolgáló kutatási 

szakasz harmadik szintézistanulmánya
2
. Célja annak a hazai közoktatás-fejlesztési kontextusnak a 

bemutatása, amelyen belül az empirikus kutatási szakaszban vizsgálandó programok
3
 

megvalósultak. Figyelmünk elsődlegesesen arra irányul, hogy 2004-től kezdően milyen volt és 

miként fejlődött a közoktatás-fejlesztési szereplők, illetve intézmények implementációs eszköztára, 

kapacitása és gondolkodása. Ennek teljes körű feltárására az empirikus kutatási szakaszban 

vállalkozunk, e tanulmányban a dokumentumelemzéssel hozzáférhető információk alapján 

próbálunk – három perspektívából vizsgálódva – érzékletes képet rajzolni a hazai implementációs 

kontextusról: (1) tág perspektívából az általános fejlesztéspolitikai környezetre fókuszálunk, (2) 

szűkebb megközelítést használva a humánerőforrás-, illetve kifejezetten a (köz)oktatás-fejlesztési 

kontextus implementációs dimenzióját tárjuk fel, ezen belül pedig különös hangsúlyt helyezünk (3) 

a kurrikulum-fejlesztés specifikumaira. 

 

Ehhez kétféle forrásra támaszkodunk: (a) áttekintjük a kapcsoló főbb tervezési dokumentumokat, és 

(b) vizsgáljuk, hogy mit mondanak a kapcsolódó kérdésekről a fejlesztési programok értékelései. A 

tervezési dokumentumok elsősorban a makro szintű implementációs tudásról való képalkotáshoz 

járulnak hozzá, hiszen ezekben jól nyomon követhető, hogy a fejlesztéspolitikai szereplők és 

központi intézmények milyen implementációs tudással és eszköztárral rendelkeztek a vizsgált 

időszakokban. A programértékelések pedig – habár nem az implementációs tudás feltárása céljából 

születtek – a fejlesztések nyomán létrejött változásokat magyarázva rendszerint foglalkoznak a 

makro, mezo, mikro szintek implementációs kapacitására utaló megvalósítási kérdésekkel. 

 

Jelen tanulmány első része arról igyekszik képet adni, hogy az elmúlt évtized jelentősebb 

oktatásfejlesztési beavatkozásait meghatározó stratégiai dokumentumok milyen fejlesztési 

kontextust teremtettek, illetve hogy a cselekvési területek tervezésekor hol tartott a hazai központi 

szereplők és intézmények implementációs tudása és kapacitása. Hivatkozva az ezek mögött lévő 

hazai stratégiai dokumentumokra is
4
 részletesen az első programozási periódus (2004-2006) 

fejlesztési tervét (Nemzeti Fejlesztési Terv) és a hozzá kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztési, ezen 

                                                      
1
 Az OTKA-kutatás azonosító száma: 101579. Időtartalma 2012. márciustól 2015. márciusig. Témavezetője: Halász 

Gábor (ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ). Vezetőkutató: Fazekas 

Ágnes. Részt vevő kutatók: Szőllősi Timea, Schnellbach Máté és Németh Szilvia. A kutatást támogató Szakmai 

Tanácsadó Testület tagjai: Balázs Éva, Setényi János, Wolfné Borsi Julianna. További szakmai támogatók: Banai 

Bajzáth Angéla, Kovács István Vilmos, Keczer Gabriella. 
2
 Az első szintézistanulmány (Fazekas-Halász, 2012) a szakpolitikák és fejlesztési beavatkozások implementálásának 

általános kérdéseivel foglalkozott, a második (Fazekas, 2013) az Európai Unió fejlesztési tevékenységével. 
3
 Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program és Társadalmi Megújulás Operatív Program közoktatás-fejlesztési 

programjai. 
4
 Lásd pl.: A közoktatás középtávú fejlesztési stratégiája, A Magyar Köztársaság kormányának stratégiája az egész 

életen át tartó tanulásról, Magyarország középtávú gazdaságpolitikai programja.  
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belül a közoktatás-fejlesztési programok (Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program) 

célrendszerét és implementációs vonatkozásait mutatja be. Majd pedig azt, hogy a következő 

programozási időszak (2007-2013) hasonló dokumentumai (Új Magyarország Fejlesztési Terv és 

Társadalmi Megújulás Operatív Program) e szempontok szerint milyen változásokat hoztak, illetve, 

hogy az intézkedések tapasztalatai milyen új tudást eredményeztek.  

  

A tanulmány második része a közoktatást és ezen belül a kurrikulumot érintő konkrét fejlesztési 

programokkal foglalkozik, a hozzáférhető hatás- és implementáció vizsgálatok eredményeire 

támaszkodva részletesen elemzi az intézkedések implementációs folyamatait. Az osztálytermi 

folyamatokat megcélzó programok vizsgálatát két fő tartalmi egységre bontva: az első csoportot a 

kompetenciafejlesztő oktatás elterjesztéséhez kapcsolódó intézkedések, míg a második 

témacsoportot az esélyegyenlőséget biztosító programok adták. E csoportokon belül figyelmünk 

kiterjedt a programok előzményeire, célrendszerére, stratégiai implementációs vonatkozásaira, a 

megvalósítási folyamatok sajátosságaira, illetve a programok közötti tartalmi, stratégiai és 

implementációs kapcsolatokra. 

 

A fejlesztési programok és implementációs vonatkozásaik 

Az elmúlt évtizedben Magyarországon megvalósult jelentősebb közoktatás-fejlesztési 

beavatkozások az Európai Unió támogatásával történtek. Ennek hátterét az adja, hogy a 2004-es 

csatlakozással hazánk számára is elérhetővé váltak az Európai Unió közösségi támogatási alapjai, 

melyek felhasználásához szükséges tagországi önrész mértéke lényegében kimerítette a szektor 

fejlesztésére fordítható hazai forrásokat (Fazekas, 2012). A strukturális és kohéziós támogatásokból 

való részesedés alapját a 2004 és 2006, illetve a 2007 és 2013 közötti programozási periódusok 

cselekvési területeit meghatározó a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) és Új Magyarország Fejlesztési 

Terv (ÚMFT), valamint a hozzájuk kapcsolódó operatív programok adták.
5
 A közösségi normáknak 

megfelelően ezek a hazai környezetben kidolgozott tervezetek adaptálták az Unió célkitűzéseit, 

szem előtt tartva a sajátos nemzeti igényeket is.
6
  

 

A fejlesztési tervek és az ezeket konkrét fejlesztési beavatkozásokra lefordító operatív programok 

együttesen adnak képet a beavatkozások mögötti koncepciókról. Az előbbiek szektorokon átívelő 

elemzésekre épülve általánosabb jellegű stratégiákat határoznak meg, míg utóbbiak ehhez 

kapcsolódva az egyes ágazatokra – illetve ágazatcsoportokra – vonatkozó konkrét beavatkozásokat 

jelölik ki, illetve ennek háttereként specifikus, az adott ágazatot érintő helyzetértékelést végeznek. 

Ezért az alábbiakban a fejlesztési terveket és a közoktatás-fejlesztési beavatkozásokat felölelő 

operatív programokat együttesen, ciklusok szerinti bontásban mutatjuk be. 

                                                      
5 A beavatkozások tervezése természetesen nem korlátozódik csupán ezekre a dokumentumokra, így pl. az intézkedések 

tartalmi és végrehajtással kapcsolatos részleteit kiegészítő dokumentumok tartalmazzák.  
6
 A fejlesztési beavatkozások döntő többsége a kompetencia alapú - és járulékos célkitűzésként az esélyegyenlőséget 

biztosító - oktatást támogatta. Ezek hazai szükségességét alátámasztotta az a tény, hogy a megelőző évtized mérései - 

mint a nagy visszhangot keltő PISA tudásmérés, vagy az országos kompetenciamérés - alapján a magyar diákok 

„gyengén teljesítenek az értő olvasás, a számolási, matematikai készségek területén. Versenyhátrányban vannak az 

idegen nyelvismeretet illetően, és a szociális kompetenciák fejlesztésére szolgáló oktatási környezet valamint az 

életpálya építés iskolai feltételei sem optimálisak” (HEFOP 3.1.3, 2005). 
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Az első fejlesztési időszak (2004-2007) 

Az első fejlesztési időszak a csatlakozástól a strukturális alapok következő ciklusának a kezdetéig 

tartott. Rövidségét az magyarázza, hogy amikor Magyarország uniós csatlakozására sor került és 

ezzel a strukturális alapok – ezen belül a közoktatás fejlesztésére is használható Európai Szociális 

Alap – megnyíltak a számára, az előző uniós tervezési ciklus már a végéhez közeledett. 

Stratégiai célkitűzések 

A korábban említettek értelmében a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) és a hozzá kapcsolódó 

Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program (HEFOP) cél-meghatározásai a hazai és a közösségi 

fejlesztési irányelvekre, valamint a magyar – általános és szektorspecifikus – kontextuális 

feltételekre épültek.   

 

Az NFT legfőbb hosszú távú stratégiai célkitűzése az „életminőség javítása”, illetve az EU átlaghoz 

viszonyított jövedelmi különbségek mérséklése volt, ennek megvalósításához kötődött az a három 

specifikus cél, amelyek mentén már körvonalazódtak a konkrét fejlesztési területek. Ezek (1) a 

versenyképesebb gazdaság, (2) a humán erőforrások jobb kihasználása, valamint (3) a jobb 

minőségű környezet és a kiegyensúlyozottabb regionális fejlődés voltak. Értelemszerűen a 

második az, ami az oktatás számára a legkedvezőbb terepet adja, bár az NFT a másik kettő 

specifikus cél kibontása során is előrevetítette az oktatási ágazat szerepvállalását azáltal, hogy 

hangsúlyozta a humánerőforrás jelentőségét, illetve jelezte, hogy ennek fejlesztése 

megkerülhetetlen feladat. 

 

A specifikus célokhoz kapcsolódó prioritások (a termelőszektor versenyképessége, a foglalkoztatás 

növelése és az emberi erőforrások fejlesztése, a jobb infrastruktúra, tisztább környezet biztosítása, a 

regionális és helyi potenciál erősítése és a technikai segítségnyújtás) eléréséhez öt operatív 

program keretein belül dolgoztak ki a konkrét cselekvési területeket (lásd: 1. ábra), hangsúlyozva, 

hogy „az OP-k egyes fejlesztései egymást kiegészítő, integrált módon, a szinergikus hatásokat 

kihasználva” (Magyar Köztársaság, 2003a) kell, hogy megvalósuljanak ahhoz, hogy a 

célterületeken érdemi hatás legyen elérhető.  



   
 

  5/38 

 

 

1. ábra  

A Nemzeti Fejlesztési Terv struktúrája 

 
 
Forrás: Fazekas, 2009. 

 

Az operatív programok közül a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program és a Regionális 

Fejlesztés Operatív Program (ROP) érintették a közoktatást, a kurrikulum formálását megcélzó 

oktatási programok pedig az előző keretein belül a foglalkoztatás növelése és az emberi erőforrások 

fejlesztése prioritásokhoz kapcsolódva jelentek meg.  

 

Bár a HEFOP program helyzetértékelése az, ami részletesebben foglalkozott az oktatási szektort 

érintő kontextuális feltételek feltérképezésével, így például a népesség képzettségi szintjével, a 

közép- és felsőfokú oktatásban résztvevők arányával, illetve a különböző fejlődési trendekkel, az 

NFT általános helyzetértékelése is vizsgált – a magyar gazdaság és társadalom állapota kapcsán – 

olyan problémákat, melyek előrevetítették az oktatásfejlesztés főbb (tartalmi és infrastrukturális) 
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irányait. Ilyen problématerület volt például az esélyegyenlőség, az egyes termelőszektorok 

versenyképessége, K+F tevékenységek megvalósulása, illetve az azt befolyásoló feltételek, az 

információs társadalom kiépültsége, a kapcsolódó infrastrukturális feltételek és a regionális 

sajátosságok
7
.  

 

Az első programozási időszak dokumentumainak együttes megállapítása, hogy habár az oktatási 

rendszer jó teljesítményt nyújt, a társadalmi-gazdasági átalakulásból, a technológiai fejlődésből és a 

demográfiai változásokból fakadó kihívásoknak való megfelelés érdekében az oktatási és 

szakképzési rendszer további modernizációja szükséges. A helyzetértékelés szerint a legnagyobb 

problémát (1) az oktatás, képzés és a munkaerőpiac közötti kapcsolat problémái, (2) az 

iskolarendszer társadalmi egyenlőtlenségeket kiegyenlítő, egyenlő esélyeket biztosító szerepének a 

gyengesége (3) a szegényes fizikai infrastruktúra és (4) az egész életen át tartó tanulás 

megvalósulásának hiányosságai jelentették. Egyben ezek voltak a legfontosabb fejlesztési 

területek is, így például az első problématerület kapcsán a tervezetek mind a formális oktatás és 

képzés, mind az informális tanulás terén változtatásokat tartottak szükségesnek.  

 

Az oktatási programok komplex humánerőforrás-fejlesztési stratégia részeként jelentek meg: a 

Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program a foglalkoztatás, az oktatás és képzés, a szociális 

szolgáltatások és az egészségügyi ellátás területének célzott akcióit is magában foglalta. A HEFOP 

négy prioritás – az (1.) aktív munkaerő-piaci politikák támogatása, (2.) a társadalmi kirekesztődés 

elleni küzdelem, (3.) az egész életen át tartó tanulás és (4.) az oktatás, a szociális szolgáltatások és 

az egészségügyi ellátórendszer infrastruktúrájának fejlesztése – mentén határozta meg a 

cselekvési területeket. A közoktatás területét a második és a harmadik prioritás érintette.
8
 Előbbi a 

hátrányos helyzetűek (pl. fogyatékkal élők, a hátrányos helyzetű térségek lakói) foglalkoztatási 

lehetőségeit volt hivatott elősegíteni egy olyan stratégiával, mely egyaránt épített az oktatás és 

képzés, a foglalkoztatás és a szociális szolgáltatások eszközeire. Utóbbi pedig a programozási 

periódus legnagyobb volumenű oktatásfejlesztési beavatkozásait ölelte fel, érintve az iskola előtti, 

az alap- és a középfokú oktatást, illetve a szakképzést is.
9
 A tervezett tevékenységek közé tartozott 

például az alapvető készségek és kompetenciák kifejlesztéséhez szükséges pedagógiai- módszerbeli 

alapok megteremtése és a szakképzés rendszerének a gazdaság igényeihez történő igazítása. 

 

Az oktatási vonatkozású (a kurrikulumot érintő) közoktatás-fejlesztési támogatásokat az Európai 

Szociális Alap (ESZA) biztosította (ennek feltételeit lásd: 1. Keretes írásban), míg a közoktatási 

infrastrukturális fejlesztések együttesen használták az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 

és kisebb mértékben az ESZA támogatásait. 

  

 

1.Keretes írás 

ESZA-ból támogatható oktatásfejlesztési beavatkozások: 

 

Az ESZA támogatás feltétele, hogy a beavatkozások alábbi feltételek közül legalább egynek 

megfeleljenek: 

 

1. Esélyegyenlőséget biztosítanak a hátrányos helyzetű gyermekek számára; 

2. Támogatják az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák kialakulását; 

                                                      
7
 Amikor pedig expliciten az oktatás és képzés területével foglalkozik, akkor az iskolai részvételt és az oktatási rendszer 

struktúráját elemzi. 
8
 A negyedik prioritás a kistérségi szintű integrált szakmai képzőközpontok és a felsőoktatási intézmények 

infrastrukturális fejlesztést teszi lehetővé a Regionális Fejlesztési Alap forrásaira támaszkodva.) 
9
 Továbbá a felsőfokú szakképzést, a felsőoktatást és a felnőttképzést.  
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3. Kapcsolatot teremtenek a munkaerőpiac igényei és az oktatás között, a képzés tartalmát a 

gazdasági igényeknek megfelelően formálják;  

4. Fejlesztik a közoktatási és felsőoktatási infrastruktúrát; 

 
Forrás: Takács, 2003 

 

Implementációs vonatkozások 

Az első programozási időszak fejlesztési tervének kidolgozása három évvel a csatlakozás előtt, 

2001 februárjában kezdődött és közel két évig tartott.
10

 Alapvető közösségi elvárás volt (és ma is 

az), hogy a strukturális és kohéziós alapok felhasználására vonatkozó tagállami stratégiák az 

Európai Bizottság véleményezésének, illetve az ezt megalapozó ex-ante értékeléseknek 

megfelelően formálódjanak (Fazekas, 2013). A hazai tervezési-értékelési folyamatok emellett olyan 

dinamikus kölcsönhatások jellemezték, melyek felkeltik az implementációs folyamatok iránt 

érdeklődők figyelmét. Itt ugyanis az ex-ante értékelések nem egyszerűen kész elemzésekre, 

tervezetekre reagáltak, hanem együtt haladtak az ezeket formáló munkafolyamatokkal, sőt, maga a 

helyzetelemzés, a stratégiaalkotás és a konkrét cselekvési területeket meghatározó operatív 

programok kidolgozása sem lineáris, hanem párhuzamos és dinamikus tervezési folyamatként 

valósult meg. E mögött elsődlegesen nem stratégiai-implementációs megfontolás állt, hanem az 

NFT helyzetelemzésének időbeli csúszása volt az a tényező, ami szükségessé tette az egymást 

átfedő munkafolyamatokat. Ez pedig természetszerűleg idézett elő egy olyan dinamikus 

kölcsönhatását, ami feltételezte a felmerülő kérdések több irányból történő – a konkrét cselekvési 

területek és az általánosabb, szektorokon átívelő fejlesztési elképzelések felöli – megközelítését. 

Visszatérve az ex-ante értékelések és a helyzetelemezési, tervezési folyamatok közötti interakcióra, 

a HEFOP kidolgozása során ez a kapcsolat tette lehetővé például azt, hogy az első ex-ante értékelők 

legyenek azok, akik összegezik a korábban megvalósult – foglalkoztatás, az oktatás és képzés 

területét érintő – Phare programok tapasztalatait, illetve hogy ennek eredményei beépüljenek a 

HEFOP helyzetelemzésébe és így közvetlen hatással legyenek a cselekvési területekre is (Magyar 

Köztársaság, 2003a; Magyar Köztársaság, 2003b).  

 .  
A HEFOP ex-ante értékelései emellett vizsgálták a stratégia és az azt alátámasztó helyzetértékelések, 

prioritások koherenciáját és relevanciáját, a tervezett programok a közösségi stratégiával és nemzeti 

szakpolitikákkal, illetve más operatív programokkal és magával a fejlesztési tervvel való viszonyát, a célok 

számszerűsítését, a várható hatását, a végrehajtási és monitoring mechanizmusok minőségét. Az értékelés két 

részből állt: az első vizsgálati szakaszban hazai,
11

 a másodikban holland szakértők
12

 végeztek az elemzéseket. 

 

A hazai – általános és szektorspecifikus – fejlesztési környezet feltérképezésének részét képezte 

tehát a megelőző fejlesztési programok vizsgálata. Ez pedig nemcsak az általuk teremtett 

kontextust tárta fel, de a már ismert implementációs gyengeségekre is rávilágított. A Nemzeti 

Fejlesztési Terv az első Széchenyi Terv programjainak, valamint a belépni kívánó országok 

előcsatlakozási programjainak – a PHARE, az ISPA és a SAPARD  programokat – az elemezésére 

is épített. Megvalósítási szempontból a Széchenyi Terv
13

 kapott kiemelt figyelmet. Itt fontos 

                                                      
10

 Habár a dokumentum születése közben (2002-ben) Magyarországon kormányváltás történt „a hivatalba lépő kormány 

megerősítette azt az elődje által tett kötelezettségvállalást, hogy 2002 végéig jóváhagyja a Nemzeti Fejlesztési Tervet” 

(Magyar Köztársaság, 2003a). 
11

 Ebbe a folyamatba az MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpontja, a Nemzetközi Bankárképző Központ, az 

Oktatási Minisztérium Környezeti Nevelési Irodája szakértői, valamint más független szakértők kapcsolódtak be. 
12

 A Research voor Beleid, Leiden, Hollandia, együttműködve a SEED-del (Kisvállalkozások Gazdasági Fejlesztéséért 

Alapítvány; Budapest) és a SEO-val (Stichting voor Economisch Onderzoek van de Universtiteit van Amsterdam, 

Hollandia). (Magyar Köztársaság, 2003a) gazdaságfejlesztési dokumentum, nem foglalkozott az oktatással. 
13

 Gazdaságfejlesztési dokumentum, az oktatásfejlesztés nem állt az érdeklődése központjában. 
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implementációs problémaként értelmezték a késedelmes, nem eléggé átlátható és nem eléggé 

egyértelmű (jogi) szabályozási hátteret, illetve ennek gyakori változásait, a döntési és felelőségi 

körök elosztása körüli zavarokat, az eredményességi és hatékonysági mutatók tervezésének hiányát, 

a nem megfelelő tájékoztatást és a nem kellően kiépült szervezeti hátteret. Bár megemlítették, hogy 

a Phare programok azok, amik felkészítették a hazai szereplőket a strukturális alapok használatára, 

ezek implementációs tapasztalatainak tárgyalását csak a HEFOP tartalmazza. A HEFOP-ban pedig 

specifikusan az – 1994 és 2002 között itthon megvalósult – oktatás-képzési, illetve foglalkoztatási 

programok kidolgozása és megvalósítása során szerzett tapasztalatokat gyűjtötték össze. Az erre 

vonatkozó fontosabb megállapítások között szerepelt, hogy a beavatkozási területeket és eszközöket 

„alulról felfelé haladva” szükséges tervezni, hogy különös jelentőséggel bír a kedvezményezett 

célcsoportok és azok szükségleteinek azonosítása, a lehetséges forgatókönyvek felállítása, az 

alternatív, kísérleti programok kidolgozása, valamint a megfelelő mennyiségi és minőségi mutatók 

felállítása. Továbbá kiemelték, hogy azok a programok bizonyulnak inkább sikeresnek, amelyek 

igazodnak az ágazati stratégiák fejlesztési céljaihoz, hiszen ez az a biztosíték, ami lehetővé teszi a 

programok fenntarthatóságát. 

 

Mivel Magyarország már a csatlakozását megelőző „felkészülő” periódusban is az Európai 

Bizottsággal egyeztetve dolgozta ki fejlesztési irányait, a strukturális források felhasználásához 

kapcsolódó tervek jól illeszkedtek hazai szakpolitikák főbb csapásvonalaihoz.
14

 Az NFT és a 

HEFOP szakpolitikai környezetét formáló dokumentumok közül talán érdemes külön megemlíteni a 

roma népesség helyzetének javítására irányuló társadalmi befogadásról szóló közös memorandumot 

(Magyar Köztársaság, 2003c), amit az Európai Bizottság a tagjelölt országokkal készített, a magyar 

foglalkoztatás- és munkaerő-piaci politika középtávú prioritásainak közös értékelését (Magyar 

Köztársaság, 2001), illetve a közoktatás középtávú stratégiáját (Magyar Köztársaság, 2004).15  

 

Ez utóbbi az európai uniós hangsúlyoknak megfelelően az oktatásnak jelentős stratégiai szerepet 

tulajdonított az ország modernizációjának előmozdításában. A stratégia mögötti eszközrendszer-

koncepció négy éves (2002-2006) nemzeti oktatásfejlesztési rendszerben kezelte a hazai 

fejlesztéseket és a közösségi forrásokból finanszírozott beavatkozásokat. Pontosabban ahol lehet, 

ott utóbbit az előbbi eszközeként jelenítette meg. A stratégia beavatkozási területeinek (lásd: 2. 

Keretes írás) jelentős része így megfelel a NFT, valamint a HEFOP cselekvési területeinek, illetve a 

dokumentum „közvetlenül hivatkozik a HEFOP és az NFT konkrét intézkedéseire” (Magyar 

Köztársaság, 2003b), továbbá a Humánerőforrás-fejlesztési operatív program is expliciten 

megfogalmazza kötődését a középtávú stratégiához. Ezek direkt kapcsolatából fakadóan a 

középtávú stratégia háttérelemzései – például a 80-as évek óta működő oktatási innovációs alap, a 

Közoktatási Modernizációs Közalapítvány (KOMA) megvalósítási tapasztalatainak az elemzése – 

is hozzájárultak a NFT és a HEFOP stratégiák kidolgozásához. 

 

2. Keretes írás 

Az Oktatási Minisztérium  

középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája (2002-2006) 

  

Beavatkozási területek  

 

                                                      
14

 A közösségi elvárások a gazdasági versenyképesség javítását és a foglalkoztatottság növelését leginkább segítő 

fejlesztési területek irányába mutatnak. 
15

 A stratégiák jelentős részéhez nem kapcsolódtak konkrét (számszerűsített, indikátorokkal kifejezett) célok, 

jelentőségük leginkább abban rejlik, hogy a megfogalmazott koncepciók beépültek a fejlesztési gondolkozásba. 
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„• Az alapvető ismeretek oktatására, a kommunikációs és társadalmi ismereteknek és 

kompetenciáknak a tanulási és oktatási folyamat kezdeti szakaszában történő megszerzésére 

koncentráló iskolarendszerű oktatás hatékonyságának javítása. 

• Az iskolai oktatás szerepének erősítése a társadalmi egyenlőtlenségek kulturális hatásainak 

leküzdésében. Az információs technológia széleskörű elterjesztése és alkalmazása az oktatás és a 

tanulás minden területén. 

• A tanárok és oktatók szaktudásának tökéletesítése. 

• Az oktatás színvonalának emelése, különös tekintettel a minőségbiztosítási rendszerek széleskörű 

elterjesztésére. 

• Az iskolarendszer általános irányításának javítása, különös tekintettel a gazdasági és pénzügyi 

hatékonysággal összefüggő kérdésekre. 

• Az iskolai oktatás tárgyi infrastruktúrájának és felszereltségének általános javítása, különös 

figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű régiókra és településekre.” 

 
Forrás: Magyar Köztársaság, 2003b. 

 

De az itt felsoroltak mellett számos más dokumentum is hatást gyakorolt e tervezetek formálására, 

így például már a kilencvenes évek végén készültek más tagországok ESZA felhasználási 

tapasztalataira fókuszáló háttérelemzések (lásd pl.: Halász, 1998; Forgács, 1998; Halász, 1999), 

amelyek alapján pedig nemcsak a megvalósítási kritériumok azonosítása, de a közösségi alapokhoz 

való hozzáférést meghatározó tervezési feltételek megjelölése is megtörtént még 2000 előtt (Halász, 

1999b). A hazai és nemzetközi tapasztalatok elemzésének egyik általános megállapítása volt, hogy 

azok a beavatkozások bizonyulnak várhatóan sikeresebbnek, amelyek ágazatközi együttműködéssel 

valósulnak meg. Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy az operatív programok szerinti 

stratégiastruktúra több szektort felölelő jellegéből adódóan már önmagában feltételezi az ágazatok 

tervezési együttműködését. A HEFOP kidolgozásáért például a Foglalkoztatáspolitikai és 

Munkaügyi Minisztérium irányításával az Oktatási Minisztérium, az Egészségügyi, Szociális és 

Családügyi Minisztérium együttesen volt felelős, a tervezet kidolgozásába továbbá bekapcsolódott 

Gyermek-, Ifjúsági és Sport Minisztérium, az Igazságügy Minisztérium, a Gazdasági és 

Közlekedési Minisztérium, valamint az Informatikai és Hírközlési Minisztérium is. A 

minisztériumok közötti tervezési együttműködés már a partnerség elvének részleges 

érvényesítéseként is felfogható.  

 

A NFT a társadalmi szereplők tervezési-megvalósítási folyamatokba való bevonását nemcsak a 

közösségi alapok felhasználásának egyik alapelveként értelmezi, de a hazai tervezési tapasztalatok 

hozamaként is. A dokumentum szerint a kormányzati munka „attól válik igazán hatékonnyá, ha az 

érdemi kérdések széleskörű, az érintettekkel, a szakmai körökkel folytatott aktív párbeszédben 

születnek meg” (Magyar Köztársaság, 2003a). E kritériumnak való megfelelést igazolván, a 

stratégia előkészítés kapcsán leírják, hogy az egyeztetési folyamatokba több ezer partner 

bekapcsolása történt meg, illetve az NFT és az operatív programok kidolgozását „példátlan 

érdeklődés” és aktív részvétel kísérte.  

 
„A Nemzeti Fejlesztési Terv egyeztetése három szakaszra oszlott. A helyzetelemzés és a stratégia egyeztetése 

2002. szeptembertől novemberig, az operatív programok véleményezése 2002. októbertől novemberig, a teljes 

dokumentáció végleges formájáról szóló vita pedig 2002. decembertől 2003. márciusáig zajlott le” (Magyar 

Köztársaság, 2003a).  

 

Az NFT és HEFOP születéséről szóló beszámolók szerint (Magyar Köztársaság, 2003a; Magyar 

Köztársaság, 2003b) a kidolgozási folyamatba bekapcsolódtak országos (makro) szintű partnerségi 
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fórumok,
16

 regionális, szociális partnerek, gazdasági, szakmai, regionális, civil, kisebbségi és női 

szervezetek, illetve önkormányzati szövetségek. Az irányító hatóságok (IH, HEFOP IH) egyaránt 

alkalmazták a direkt és „lépcsőzetes” felkeresési formákat. Előbbire példák azok az IH-k vagy a 

társadalmi partnerek által rendezett konferenciák, előadások, melyek keretein belül lehetővé vált az 

együttműködés kiépítése, erősítése, illetve azok a webes interaktív fórumok, melyek az elhelyezett 

(háttér)anyagok véleményezését tették lehetővé. Utóbbi pedig olyan formákat jelöl, mikor az IH-k 

nem közvetlenül, hanem például a települési és megyei önkormányzatok szövetségein keresztül 

érték el a társadalmi partnereket. Az egyeztetések nyomon követése céljából létrejött egy olyan 

adatbázis, mely lehetővé tette a partneri véleményének feldolgozását. Az így nyert adatok szerint az 

NFT kapcsán a legtöbb javaslat a forrás-felhasználásra koncentrált, a HEFOP kapcsán pedig 

(többek között) az önkormányzatok szerepének erősítésére vonatkozott (Magyar Köztársaság, 

2003a; Magyar Köztársaság, 2003b). A partnerség kérdése kapcsán mindkét dokumentum jelezte, 

hogy az egyeztetés nem lezárható folyamat és a stratégiák kidolgozásán túl, a program-kiegészítő 

dokumentumok véglegesítése, illetve a pályázati kiírások kapcsán és a beavatkozások 

megvalósítása során is folytatódnia kell. Ennek lehetséges megvalósulási formájaként említették 

például a monitorig tevékenységeket, illetve a monitoring bizottságokban való partneri részvételt. 

 

A partnerség kérdésének tárgyalásakor a szupra-, a makro-, a mezo- és a mikroszintek tisztán 

elkülönülnek egymástól, azonban a mikro szint nem minden esetben jelenik meg. A társadalmi 

egyeztetés témakörén belül a kommunikációs útvonalak vázolása kapcsán kap ez a szint 

hangsúlyosabb szerepet. Az NFT itt az Európai Bizottság és a Kormány interakcióját, a központi és 

területi közigazgatási egységek közti kommunikációt, illetve ennek kapcsolatát a szociális, 

gazdasági, civil, partnerekkel és a végső kedvezményezettekkel jelöli meg, hangsúlyozva, hogy a 

dokumentum a társadalmi partnerekkel megvalósítandó együttműködés kialakítására fókuszál 

elsődlegesen.  

 

Végrehajtási kérdésekkel a dokumentumok két szinten foglalkoztak. Figyelmük egyfelől kiterjedt – 

mint már korábban említettük – azokra az implementációs problémákra és sikerkritériumokra, 

melyek a már megvalósított programok tapasztalataiból következtek és/vagy a közösségi alapok 

felhasználáshoz kötődő elvárásként jelentek meg. Ilyen például az előbb tárgyalt társadalmi 

egyeztetés szükségessége, vagy a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása. Itt a mikro szintű 

szereplők több problématerület kapcsán is megjelentek, – túl a partnerség kérdéskörén –  például az 

„alulról felfelé” építkező tervezési modell kapcsán, illetve a helyi szintű igények és feltételek 

azonosításánál és a lehetséges „buktatók” számbavételének szükségességének hangsúlyozásánál. A 

másik típusú végrehajtási gondolkozás a megvalósítás technikai feltételeit vette számba, olyan 

mechanizmusokra fókuszálva, mint amilyen a monitoring, vagy a pénzosztás folyamata. Bár itt –

előrevetítve a megvalósítási folyamat bürokratizálódását – főként a makro és a regionális szintű 

szervezetek feladatai és felelőségi körei voltak előtérben, a mikro szintű szereplők is megjelennek a 

végső kedvezményezettek kötelességeinek tárgyalása során.  

 

Az első programozási időszak fejlesztési beavatkozásainak megvalósítása során a végrehajtási 

rendszeren jelentős átalakításokat hajtottak végre. A folyamatközi újraértelmezésekre tekinthetünk 

olyan természetes tanulási folyamatként, amiket csak a fejlesztések önálló életéből következő nem 

tervezett irányok válthatnak ki. Sőt, ha értjük a komplex rendszerek működésének, változási 

folyamatainak dinamikáját (Fazekas-Halász, 2012), másként nem is értelmezhetőek ezek a 

változások. Az NFT esetében azt, hogy a programok megvalósítási rendszerének újraértelmezése 

szükséges, leglátványosabban az időkeretekből való kicsúszás jelezte, minek hatására már az első 

évben jelentős módosításokat hajtottak végre. Így például csökkentették az adminisztrációs 

                                                      
16

 Pl.: Országos Területfejlesztési Tanács, Országos Környezetvédelmi Tanács. 



   
 

  11/38 

 

terheket, lehetővé téve a támogatásokhoz való gyorsabb hozzáférést. „A jelentős könnyítések 

mellett a közpénzek védelme érdekében a kormány rendeletet alkotott a szabálytalanul felhasznált 

támogatások visszaköveteléséről és – szükség esetén – adók módjára való behajtásáról. A kormány 

előírta, hogy milyen módon és feltételekkel lehet a támogatási rendszerekből való kizárással 

szankcionálni az EU-támogatásokat szabálytalanul felhasználó, vagy kötelezettségeit megszegő 

kedvezményezettet” (Magyar Köztársaság, 2007).  

 

Az implementáció komplexitását és bonyolultságát mutatja az, hogy a (közbenső) 

programértékelések szerint számos olyan problématerület koordinációja gyengének bizonyult, 

melyről a stratégiák kezdetekben intelligensen gondolkoztak. Az értékelések szerint a horizontális 

politikák megvalósítása volt az a célkitűzés, mely a legkevésbé tudott orientáló szerepet betölteni a 

megvalósítás (pl. a pályázatok kiírása és a támogatások odaítélése) során. De ilyen gyengén 

koordinált területként azonosították a bevonás és elkötelezettség kialakítását is, mivel úgy látták, a 

viszonylag nagy volumenű erőfeszítések ellenére sem alakult ki a tulajdonosi érzet a szereplők 

jelentős részében. Az oktatásfejlesztési beavatkozások kapcsán a tankönyvpiaci szereplők 

bevonásának hiánya jelent meg a legerősebben (Kerber, 2011; Expanzio, 2007), ezt a hiányt a 

későbbiekben, mint a HEFOP 3.1.3 program implementációs folyamatainak egyik fő problémáját 

értelmezhetjük. Gyengének értékelt terület volt továbbá a célok indikátorokra való lefordítása és 

egyértelmű kommunikációja, illetve a megelőző tapasztalatok importálása egy új megvalósítási 

folyamat tervezésébe (Magyar Köztársaság, 2007). Ezek a deficitek jól érzékeltetik azt a prioritás- 

vagy célvesztési folyamatot, ami szerint a stratégiai célkitűzések a megvalósítás során, a mikro szint 

felé haladva egyre kevésbé képesek érvényesülni (lásd részletesebben: Fazekas, 2013). Noha – az 

idődimenzió kivételével – nem tudunk olyan jelentősebb megvalósítási problématerületet mondani, 

ami erősen hiányozott volna a stratégiákból, az egyes területek nem kellő kidolgozottsága, illetve a 

mikro szintre fókuszáló perspektíva mérsékelt kibontása lehetett az a tényező, ami a koordinációs 

kapacitás gyengeségeinek hátterében állt. 

A második fejlesztési időszak (2007-2013) 

A második hazai fejlesztési időszak már követte az uniós tervezési ciklust, azaz a 2007 és 2013 

közötti időszakot öleli fel. E tanulmány elkészítésének idején ez a fejlesztési időszak még nem 

zárult le, így – szemben az előzővel – itt még nem állhatnak a rendelkezésünkre megvalósítást 

értékelő dokumentumok. Az alábbiakban, ennek megfelelően, az implementációs vonatkozásokat is 

elsősorban a tervezési dokumentumok alapján elemezzük, és elsődleges célunk az első periódus 

tapasztalataiból szerzett tudás illusztrálása. 

Stratégiai célkitűzések 

A Nemzeti Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Fejlesztési Terv között a közoktatást érintő 

problémák és prioritások kérdésében nem fedezhető fel lényeges eltérés. Ez alapvetően két okra 

vezethető vissza. Az egyik, hogy a 2004 és 2007 közötti változásokat vizsgáló helyzetelemzés 

szerint „annak ellenére, hogy a magyar lakosság képzettségi szintje emelkedett, az oktatás, ezen 

belül a közoktatás minősége továbbra is fejlesztésre, a rendszer pedig strukturális átalakításra 

szorult” (Szőllősi, 2013). A második az, hogy az igen rövid időszakot felölelő NFT olyan hosszabb 

távú célokat is nevesített, amelyek szükségképpen túlmutatnak a 2006-ig tartó időszakon. 

 

Az ÚMFT és a TÁMOP tervezési dokumentumai az első fejlesztési periódushoz hasonlóan 

elemezték az ország helyzetét, a közoktatással kapcsolatos problémák és hiányosságok terén 

kiemelték a gazdaság és a képzés közötti jól működő kapcsolat kialakításának szükségességét, az 

oktatás infrastruktúrájának hiányosságait és az oktatási eredmények stagnálását. Különösen 
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hangsúlyozták az élethosszig tartó tanulás és az alapképességek kialakításának hiányát – miszerint 

az „oktatás nem biztosítja az érvényesüléshez szükséges alapvető készségeket” (Magyar 

Köztársaság, 2007a) –, a felnőttkori képzésben való alacsony számú és egyenlőtlen részvétel 

problémáját, valamint azt, hogy az esélyegyenlőség továbbra is létező probléma maradt, illetve 

hogy az integrált oktatás tárgyi és személyi feltételei nem adottak. A problémákból levezetett fő 

fejlesztési területek értelemszerűen az oktatás gazdaság igényeihez való igazítása, a közoktatási 

infrastruktúra korszerűsítése és az élethosszig tartó tanulás megvalósítása lettek, kapcsolódva a 

foglalkoztatottság bővítése és a tartós gazdasági növekedés biztosítása kiemelt célhoz.  

 

A konkrét cselekvési terülteket az ESZA felhasználására épülő Társadalmi Megújulás Operatív 

Program (TÁMOP) és az ERFA alapú Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 

foglalták magukban. Kifejezetten a kurrikulumot érintő közoktatási programokat a TÁMOP 

„Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek” beavatkozás-csoport ölelte fel. Megjelölt 

eszközei „a problémamegoldó képesség, a digitális írástudás, a nyelvi, természettudományos és 

életviteli készségek fejlesztése; a képzés, valamint a társadalom és a gazdaság igényeinek 

összehangolása; a gazdálkodási és vállalkozási készségek fejlesztése; a komplex pedagógiai 

fejlesztési programok; mérési és értékelési rendszer kiépítése; a pedagógusképzés és –továbbképzés 

megújítása; költséghatékony szervezeti formák bevezetése; a területi együttműködések és a 

hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának támogatása” (Magyar Köztársaság, 2007a) voltak.  

 
A következő TÁMOP idézet mutatja, hogy terv explicit célja volt a HEFOP intézkedések folytatása: „A 

közoktatási rendszerben meglévő problémák megoldására az I. Nemzeti Fejlesztési Terv (I. NFT) keretében 

(HEFOP 3.1. és 2.1. intézkedések) kidolgozott – és jelenleg megvalósítás alatt álló – intézkedések alapján 

kialakuló gyakorlatok és eljárások megszilárdítása, a folyamatok további támogatása, gondozása jó alapot 

biztosíthat a munkaerő-piaci és foglalkoztatási szempontból nélkülözhetetlen kompetencia alapú oktatás széles 

körű elterjesztéséhez” (Magyar Köztársaság, 2007b). 

 

Az ÚMFT tehát adaptálta az NFT-ben megkezdett tartalmi reformokat. Az egész életen át tartó 

tanulás koncepciójának megfelelően – a képességek folyamatos fejlesztését a foglalkoztatás 

növelésének zálogaként értelmezte, „amely bázisát az alapfokú oktatás keretei között kell 

megteremteni. Ennek érdekében a Terv szerint a tanítás és képzés tartalmait a tanulás minden 

színterén modernizálni kell, valamint olyan környezetet kell teremteni, amelyben a különböző 

társadalmi csoportok tagjai egyenlő eséllyel fejlődhetnek. (…) A megelőző időszak fejlesztési 

programjához képest a tehetséggondozás és a tehetségek támogatása szélesebb teret nyert az ÚMFT 

keretében” (Szőllősi, 2007). 

Implementációs vonatkozások 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv szerint a stratégiák kidolgozása során a fejlesztők aktív 

kommunikációt folytattak az első fejlesztési periódus irányító hatóságaival, illetve vizsgálták azokat 

a megvalósítási problémaköröket, melyek az első fejlesztési terv tapasztalatai alapján 

azonosíthatóak voltak. Ennek megfelelően jelöltek meg olyan tervezési és implementációs célokat, 

mint a végrehajtás és a tervezés szorosabb kapcsolatának kialakítása, a mérhető és jól definiált 

célok meghatározása, a közreműködők teljesítményének mérése, a szabályozottság oldása, és a 

korábbi beavatkozások hatásmechanizmusainak feltárása. Ezekhez kapcsolódó cselekvési terület 

volt például a problémák azonnali azonosítását és a támogatások hasznosságának előzetes 

megítélését lehetővé tevő jelzőrendszerek kiépítése.  

 
Előbbi a megvalósítás során a gyors tervezői-koordinátori reakciókat, míg utóbbi a tervezési fázisban a 

várhatóan népszerű és egyben a célok megvalósulását segítő intézkedések kiválasztását hivatott elősegíteni. 

Láthatjuk, hogy mindkét értékelési rendszer a tervezés és a végrehajtás közötti kapcsolatok erősítését (is) 

megcélozta. 
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Az ÚMFT-ben emellett hangsúlyosan szerepelt annak az igénye, hogy különböző szintű szereplők 

körében megtörténjen az a kognitív váltás, ami a fejlesztési célok értelmezését lehetővé teszi, 

illetve ami az elkötelezettség kialakulásához is nélkülözhetetlen. Továbbá megjelent a kísérletezés 

tényleges alkalmazásának az igénye, aminek biztosítását a hazánkban hagyományos fejlesztési 

eljárások meghaladásával látták elérhetőnek. Továbbá az új fejlesztési terv és a hozzá kapcsolódó 

társadalmi megújulást megcélzó operatív program egyaránt fontos implementációs 

problématerületként azonosította azt, hogy a lemaradó térségek célcsoportjainak nehézséget 

okozhat a pályáztatási rendszerben való érvényesülés, illetve hogy e csoportok felkészültsége 

sokszor nem teszi lehetővé a támogatások elnyerését, így a fejlesztések nem kívánt hatása lehet, 

hogy nem kiegyenlítik, hanem tovább erősítik a területi egyenlőtlenségeket.  

 

Az NFT és a HEFOP megvalósítása alatt a szakpolitikai környezetben is fontos változás történt, 

ugyanis 2005-ben elfogadták a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozóan  az egész életen át tartó 

tanulás nemzeti stratégiáját (Magyar Köztársaság, 2005). A dokumentum szükségességét és 

„hiányát a közösségi támogatások felhasználásának a 2004 és 2006 közötti időszakra vonatkozó 

tervének az egyeztetése során az Európai Bizottság képviselői több alkalommal szóvá tették a 

magyar tárgyaló partnerek felé, és tárgyalások során a magyar kormány kötelezettséget vállalt arra, 

hogy e dokumentumot rövid idő alatt elkészíti és elfogadja. (…) Az erről szóló kormányhatározat 

többek között arról rendelkezett, hogy a következő középtávú tervezési időszakban biztosítani kell 

az uniós források felhasználására épülő hazai fejlesztési politikának az összhangját e stratégia 

elveivel” (Halász, 2006). A stratégia, hivatkozva a hazai ESZA fejlesztésekre, a közoktatás 

vonatkozásában a fő beavatkozási területként a korai személyiségfejlesztést, a közoktatásban az 

alapvető kompetenciák kiemelt kezelését biztosító komplex oktatási módszerek bevezetését, illetve 

a kompetenciaalapú érettségi bevezetését jelöli meg. Emellett pedig olyan fejlesztési, 

implementációs problématerületeket érint, mint amilyen az innováció támogatása – pl. a helyi 

kezdeményezések finanszírozását lehetővé tevő innovációs alapok biztosításával – vagy a már jól 

ismert társadalmi partnerség és ágazatközi koordináció. 

A kurrikulum-fejlesztést célzó programok 

A következőkben az első és második fejlesztési periódus stratégiai keretei között kidolgozott, a 

kurrikulumot érintő konkrét közoktatás-fejlesztési beavatkozásokat, illetve – ahol erre vonatkozóan 

van elérhető információ – ezek fontosabb implementációs vonatkozásait mutatjuk be. Ezek a 

programok az osztálytermi folyamatok, illetve a tanulásszervezési eljárások változtatását célozták 

meg, azaz olyan területekre próbáltak behatolni, amely – mint azt a kurrikulum-implementáció 

sajátosságaival is foglalkozó korábbi elemzéseinkben hangsúlyoztuk (Fazekas – Halász, 2012) –, a 

fejlesztési programok számára különösen nehezen megközelíthető. 

 

A fentiekben láthattuk, hogy a két fejlesztési periódus célkitűzései és intézkedései egymásra 

épültek, sőt, a második programozási szakasz az első fejlesztési fázist, e tekintetben, kifejezetten 

kipróbálási szakasznak tekintette. Az osztálytermi folyamatokat és tanulásszervezési eljárásokat, 

azaz a kurrikulumot érintő fejlesztési beavatkozásoknak az első fejlesztési szakaszban két jól 

megkülönböztethető tartalmi iránya alakult ki. Az egyik az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges 

kompetenciák fejlesztése, a másik a társadalmi integráció elősegítése az oktatás eszközével. Az 

alábbiakban ennek megfelelő bontásban mutatjuk be a programokat. A 4. keretes írás ismerteti – 

programozási periódusoknak megfelelően és a két említett területen – a konkrét fejlesztési 

beavatkozásokat (azaz „programokat” vagy „intézkedéseket”). 
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4.Keretes írás 

A közoktatást és a kurrikulumot közvetlenül érintő központi programok  

a HEFOP-ban és a TÁMOP-ban 

 

Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program  

 

▪ HEFOP 2.1 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben. 

Megítélt támogatás: 8 450 031 560 Ft  

▪ HEFOP 3.1 Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek, képességek és kompetenciák 

fejlesztésének ösztönzése. Megítélt támogatás: 20 504 969 274 Ft 

 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 

 

▪ TÁMOP 3.1. A kompetencia alapú oktatás elterjedésnek támogatása. Megítélt támogatás: 

109 156 271 328 Ft 

▪ TÁMOP 3.2 A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és 

együttműködések kialakítása 

▪ TÁMOP 3.3 A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, 

esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban. Megítélt támogatás: 13 450 120 057 Ft 

▪ TÁMOP 3.4. Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók 

integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás. 10 693 057 274 Ft 

 

Forrás: NFÜ, 2013 

 

A kompetencia alapú oktatás elterjesztése 

A kompetencia alapú oktatás („pedagógiai rendszer”) fejlesztését és bevezetését megcélzó HEFOP 

3.1 program – ahogy az egy értékelő dokumentumban megfogalmazódott – „a magyar közoktatás 

megújításának minden bizonnyal egyik legnagyobb fejlesztése” volt (Zsigovits, 2008). E fejlesztési 

program a közoktatás teljes időtartamát átfogva kívánta segíteni az élethosszig tartó tanuláshoz 

szükséges képességek megalapozását.
17

 Kapcsolódott a HEFOP 2.1 „Hátrányos helyzetű tanulók 

esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben” c. intézkedésben megfogalmazott 

törekvésekhez, valamint közvetlen előfutára volt a TÁMOP 3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, 

egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben” fejlesztési beavatkozásnak.  

 

A HEFOP 3.1 intézkedés az NFT humánerőforrások jobb kihasználása specifikus célhoz, illetve a 

foglalkoztatás növelése és az emberi erőforrások fejlesztése prioritásához kapcsolódva (lásd 1. 

ábra) olyan kompetenciák kialakítását támogatta, „amelyek képessé teszik a tanulókat, hogy 

mindennapi élethelyzetekben és szakmájuk gyakorlása során egyaránt helyt álljanak a különböző 

kommunikációs helyzetekben, tudásuk piacképes legyen, és a modern technológiákat is használni 

tudják” (Magyar Köztársaság, 2004). Így habár elsődlegesen az egész életen át tartó tanulás 

megvalósulása HEFOP prioritást volt hivatott elősegíteni, emellett aktívan hozzá kívánt járulni az 

iskolarendszer társadalmi egyenlőtlenségeket kiegyenlítő szerepének biztosításához, a 

munkaerőpiac és az oktatás kapcsolatának erősítéséhez, és – 3.1/B komponensével – a fizikai 

infrastruktúra fejlesztéséhez is. 

 

                                                      
17

 Lásd részletesen: suliNova (2006): Otthon vagyunk a tanteremben, online:  

http://www.sulinovaadatbank.hu/index.php?akt_menu=247  

http://www.sulinovaadatbank.hu/index.php?akt_menu=247
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A hazai oktatásfejlesztési irányok és szükségletek meghatározásakor a tervezési dokumentumok 

mindegyike, így az NFT és a HEFOP mellett a program pályázati dokumentációja is (HEFOP 3.1.3, 

2005) foglalkozott azokkal a problémákkal, melyekre 2000-es évek elején lezajlott első PISA 

felmérés eredményei mutattak rá. Ez volt az a társadalmi megdöbbenést kiváltó nagy horderejű 

esemény, amely hazánkban is „ráirányította a figyelmet megelőző időszakok tantervi reformjainak 

eredménytelenségére, azaz annak a korlátaira, hogy ezek mélyreható változásokat indukáljanak a 

tanulásszervezés gyakorlatában. (…) Ebben a környezetben született meg az oktatási 

programcsomagok koncepciója (lásd Arató és mtsai, 2004), amely újraértelmezte a 

„tantervfejlesztés” fogalmát” (Szőllősi, 2012).  

A program hazai fejlesztési kontextusát a fentebb már említett középtávú oktatási stratégia és a 

Nemzeti alaptanterv 2003-as felülvizsgálata együttesen jelentette. Ezek mögött már egy olyan 

tanulás-központú paradigma húzódott meg, mely (a tanítandó tartalom helyett) a fejlesztendő 

kompetenciákra fókuszált. A középtávú közoktatási stratégia, illetve annak eszközrendszerét 

felvonultató dokumentumok (Magyar Köztársaság, 2004) és a Nat 2003 implementációs stratégiája 

(Vass, 2004) explicit módon hivatkoznak a HEFOP program kompetenciafejlesztő beavatkozásaira, 

amelyek igazodva a hazai oktatásfejlesztési stratégiák célkitűzéseihez, és illeszkedve a háromszintű 

tartalmi szabályozási rendszerhez, fő tevékenységként a tanítási programcsomagok, tananyagok, 

taneszközök, speciális fejlesztő eljárások kidolgozását, valamint ezek széleskörű 

implementációjának elősegítését jelölték meg. Ennek támogatása érdekében hangsúlyos terület lett 

a célirányos pedagógus-továbbképzések, az IKT, az e-learning anyagok és eszközök biztosítása, 

fejlesztése és terjesztése. Az intézkedés „magját az oktatási programcsomagok fejlesztése képezte. 

E mögött ott volt az a meggyőződés, hogy a kompetencia-fejlesztését támogató tanulásszervezési 

gyakorlat csak akkor jöhet létre, ha jelentősen átalakulnak a tanulásszervezési módszerek és ezzel 

együtt változik a tanulási környezet egésze, azaz az iskolák belső világa és szervezeti kultúrája” 

(Szőllősi, 2013). A beavatkozás egy központi programból és négy pályázati elem komponensekből 

épült fel (lásd 2. ábra).
18

 

2. ábra  

A HEFOP 3.1 intézkedés 

 

 
 

Forrás: Expanzió (2007) nyomán a szerző  

 

                                                      
18

 Az intézkedés rendszerét, az intézkedést alkotó komponensek megnevezését és céljait, a kiírás évét, a pályázók körét, 

valamint a támogatott pályázatok, illetve a támogatásban részesülő intézmények számát az 1.sz. melléklet mutatja be. 
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A programfejlesztés 2004-ben indult: ekkor kezdődött az óvoda-iskola átmenetre, illetve az 1., 2., 5., 

7. és 9. évfolyamokra a kurrikulumfejlesztési elemek központi kidolgozása,
19

 ezek kipróbálása a 

2005/2006-os tanévtől indult, a „tesztelők” a kifejezetten e feladatra megszervezett a Térségi Iskola- 

és Óvodafejlesztő Központok (TIOK) pedagógusai voltak. A kipróbálást korrekció követte, majd 

2006 szeptemberétől a HEFOP 3.1.3-as pályázat 361 nyertes intézménye vállalkozhatott a 

kompetenciafejlesztő tartalmak intézményi bevezetésére. A fejlesztésbe vont pedagógusok a 

programcsomagok alkalmazását és adaptációját támogató szakmai és technikai felkészítésen vettek 

részt. A felkészítésekről a HEFOP 3.1.4 sz. program keretei között szakmai szolgáltató intézmények 

gondoskodtak. Ez utóbbiak hozzávetőleg tízezer pedagógust készítettek fel a programcsomagok és a 

kapcsolódó digitális források alkalmazására. A HEFOP 3.3 sz. program keretein belül a kompetencia 

alapú oktatásfejlesztés folyamatába bekapcsolódhattak az arra vállalkozó pedagógusképző 

felsőoktatási intézmények is.  

 

A HEFOP 3.1.3 forrásaiból származó támogatásra olyan óvodák, alap- és középfokú intézmények 

pályázhattak, amelyek vállalták, hogy a program keretein belül kifejlesztett oktatási 

programcsomagokat adaptálják és mindennapi pedagógiai tevékenységük során alkalmazzák. A 

pályázati dokumentáció szerint a projekt által támogatott tevékenységek (1) a továbbképzés, és (2) 

az adaptáció voltak. A nyertes intézményekkel szemben támasztott elvárás volt többek között a 

pedagógiai feltételrendszer biztosítása, a befogadó intézményi környezet kialakítása, az 

intézmények pedagógiai programjának felülvizsgálata és átdolgozása, illetve az intézményi 

együttműködés fejlesztése a fenntartókkal, a szülői szervezetekkel valamint a lakóhelyi 

környezetben lévő szervezetekkel. Szakmai előírás volt (1) két kötelező és legkevesebb egy 

szabadon választott programcsomag javasolt óraszámban történő tanrendbe illesztése, (2) 

meghatározott óraszámban, kötelező és választható témákban képzéseken való részvétel, (3) a 

vállalt kompetenciaterületekhez illeszkedő fejlesztési témák kidolgozása, (4) az innovatív 

pedagógiai szemléletnek megfelelő pedagógiai program létrehozása, (5) a minimálisan szükséges 

eszközök beszerzése. A támogatás feltétele volt továbbá, hogy intézményenként legalább hat 

pedagógust, óvodák esetében legalább két óvodapedagógust vonjanak be a fejlesztésbe. Az iskolák 

számára a szövegértés-szövegalkotás és a matematika kompetenciaterülethez kidolgozott 

programcsomagok adaptálása volt kötelező, valamint az idegen nyelvi, az életpálya-építési, az IKT, 

illetve a szociális, életviteli és környezeti és kompetenciaterületek közül legalább egy terület 

kötelezően választható volt.
20

 Továbbá minden „a képzésbe vont pedagógus számára kötelező volt a 

vállalt kompetenciaterülethez illeszkedő fejlesztési téma kidolgozása (pl. projektterv, 

tananyagfejlesztés, tanári segédlet, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó iskolán kívüli 

tevékenység) és gyakorlati megvalósítása.” (HEFOP 3.1.3, 2005). A programcsomagok 

adaptációjához a pályázat szakmai ajánló keretein belül határozta meg a kompetenciaterületek és 

típusok szerinti javasolt óraszámot.
21

 

 

A HEFOP 3.1.3 program pályázati dokumentációja (támogatási szerződés, a pályázati kiírás és 

útmutató) (HEFOP 3.1.3, 2005) tehát arról tanúskodik, hogy a stratégiai tervekben foglalt főbb 

megvalósítási kritériumok, konkrétan: a partnerség érvényesítésének igénye, a kipróbálás, vagy a 

kísérlet és a helyi szintű innováció szükségessége, eljutott egészen a mikro szintű megvalósításig, 

legalábbis a dokumentumok szintjén.  

 

A szakmai kötelezettségek az intézmények számára viszonylag nagy mozgásteret engedtek, a 

központi fejlesztő által kidolgozott és a TIOK-ok által tesztelt programcsomagok, és a felkészítő 

                                                      
19

 A további évfolyamok programjainak fejlesztése évről évre folyamatosan zajlott. Ezekről részletesebben is írunk a 

tervezési dokumentumokat elemző kapcsolódó tanulmányban (Szőllősi, 2013). 

20 Az óvodák számára természetesen az óvodai programcsomag alkalmazását írták elő. 
21

 Az ajánlás számszerűsítve első évfolyamon 260, míg kilencedik évfolyamon 140 körüli óraszámot jelent. 
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továbbképzések közül az iskolavezetés, illetve a pedagógusok dönthették el, hogy a helyi 

igényeknek megfelelően mit látnak indokoltnak igénybe venni és/vagy alkalmazni.  

 

A pedagógiai munkát támogató rendszer elemei a „suliNova adatbank”, a továbbképzési-rendszer, 

a HEFOP 3.1.3/B pályázat, illetve a mentorrendszer voltak. E támogató rendszer feladata volt, hogy 

hozzásegítse az iskolákat a program biztosította mozgástér kihasználásához, az intelligens 

implementáció eléréséhez. A továbbképzések felének
22

 témája volt kötött, a többit (mint már 

említettük) a helyi - egyéni szükségleteknek megfelelően választathatták ki az intézmények a 

közoktatási fejlesztések központi támogatására létrejött szervezet, a „suliNova” kínálatából. A 

kötelező képzések a kompetencia alapú programcsomagok bevezetésére, valamint a „Sulinova 

Diditális Tudásbázis” (SDT) és egyéb digitális adatbázisok kezelésére vonatkoztak, a szabadon 

választható témák a kompetencia alapú oktatás általános kérdéseivel foglalkoztak.
23

 A képzőket 

elsősorban TIOK-os pedagógusok közül választották. A képzéseken részvevők lehetőséget kaptak a 

trénerek írásos értékelésére. A minőségbiztosítás fontos eleme volt, hogy csak azok a trénerek 

maradhattak meg státuszukban, illetve tarthattak továbbképzéseket, kiknek értékelése az első három 

képzés után legalább a közepes minősítést elérte.  

 

A program fontos szerepet szánt a mentoroknak, akik – csakúgy, mint a továbbképzések trénerei – 

gyakran TIOK-os iskolák pedagógusai voltak. Az iskolák szabadon választhattak mentort a 

suliNova adatbázisából, vagy azon kívülről. „A mentorok feladatai közé tartozott az alkalmazó 

pedagógus személyes segítése, kapcsolatot tartottak a suliNova koordinátorával, részt vettek a Kht. 

által szervezett műhelymunkában, összegző beszámolót készítettek” (Perjés, 2010). A suliNova 

adatbank
24

 digitális formában tette hozzáférhetővé a programcsomagokat, az értékelések 

tapasztalatai szerint (lásd pl. Kerber, 2011, Expanzió, 2007) az iskolák e csatornán tudtak 

legkönnyebben és leginkább költséghatékony módon hozzájutni a kompetencia alapú oktatás 

bevezetéséhez szükséges tartalmakhoz. A pedagógiai munkát támogató rendszer negyedik eleme a 

HEFOP 3.1.3/B
25

 pályázat volt: e program lehetőség nyújtott a kompetencia alapú oktatáshoz 

szükséges eszközök beszerzésére. 

 

A HEFOP kurrikulumot érintő fejlesztési programjaiban stratégiai jelentőségű kérdés volt a 

támogatási rendszer felépítésének a módja. Ha ugyanis ez olyan elemekből áll, melyek nemcsak 

egymás mellett tudnak jól működni, de szükség esetén képesek helyettesíteni vagy kiváltani 

egymást, akkor ez biztosítékot jelenthet a rendszer egyes elemeinek működését érintő előre nem 

látható negatív hatások kezelésére. A HEFOP 3.1.3 program értékeléseiből tudjuk, hogy a legtöbb 

esetben a kapcsolódó képzések és a mentorálás időbeli csúszással és a résztvevők véleménye szerint 

nem kielégítő hatékonysággal valósultak meg. A suliNova adatbank volt az a támogatási csatorna, 

amely ennek következtében felértékelődött, hiszen elektronikus úton hozzáférhetővé tette a 

megvalósításhoz szükséges tartalmakat (Expanzió, 2007; Baráth, 2008). Ennek keretei azonban nem 

tették lehetővé a személyes interakciók megvalósulását, ez a hiány pedig az intenzívebb iskolaközi 

                                                      
22

 A nyertes intézmények fejlesztésbe vont pedagógusainak 120, intézményvezetőinek pedig 60 órás akkreditált 

továbbképzéseken kellett részt venni, ennek felmerülő költségeit a pályázat biztosította. Az intézményvezetők 

menedzser képzése 30 órás informatikai és 30 órás szervezetfejlesztési tréninget foglalt magában.  
23

  Szabadon választható: „kooperatív módszertan, differenciálás heterogén csoportban, hatékony tanuló megismerési 

technikák, drámapedagógia, osztályzat nélküli értékelés, szövegértés, pedagógiai értékelés, projektpedagógia, epochális 

oktatás, multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés, az óvoda-iskola átmenet támogatása, szövegértő olvasás 

fejlesztése alternatív pedagógiai módszerek az írás, olvasás és számítás tanításában, önismeret, személyiségfejlesztés 

pedagógusok számára” (Zsigovits, 2008). 
24

 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. kapcsolód weblapját: http://www.suliNovaadatbank.hu  
25

 HEFOP 3.1.3/B „A kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek 

megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása a HEFOP 3.1 intézkedésben érintett közoktatási intézmények számára”. 

Lásd: 2. sz. melléklet. 

http://www.sulinovaadatbank.hu/
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és helyi együttműködés igény kialakulásához vezetett. A résztvevők átértelmezve a továbbképzések 

funkcióját immár az iskolaközi együttműködések forrásaként tekintettek azokra, tehát a vezetők és 

pedagógusok elkezdték ezeket a fórumokat a saját hálózatuk építésére használni (Kerber, 2011). 

Egyes helyeken olyan spontán horizontális fejlesztési célú együttműködések alakultak ki, melyek 

újabb innovációkat támogatva akár hosszabb távon is működőképesek lehetnek, míg az eredetileg 

tervezett képzések és mentorhálózat a fejlesztés végével természetszerűleg megszűnt.  

 

A HEFOP 3.1 program mögötti kurrikulum-fejlesztési koncepció értelmezése a módszerbeli 

újdonságok sokaságát hordozó, szemléletváltást feltételező programcsomagok fejlesztésének és 

bevezetésének a vizsgálatával lehetséges. Ennek fontos eleme a kurrikulum fogalmának tág 

értelmezése, melybe beleférnek mindazok a módszerek, eszközök és támogatások, amelyek 

összességét a HEFOP 3.1 program fejlesztői a „programcsomag” néven foglalták össze. A 

kompetenciafejlesztő programcsomagok kidolgozói ebben az – akkoriban újdonságnak számító – 

paradigmában gondolkodtak. Kurrikulum-értelmezésük megfelelt annak a nemzetközi szakmai 

kommunikációban általánosan elterjedt tág értelmezésnek, amelyet e kutatás keretei között mi is 

követünk, és amely beleérti ebbe „a tanulási környezet egészét, így olyan elemeket, mint a 

standardok vagy követelmények, a ’tananyag’, a különböző taneszközök vagy a pedagógusok által 

alkalmazott tanulásszervezési és értékelési módszerek”(Fazekas-Halász, 2012). A HEFOP 3.1.3 

programcsomagok típusait és komponenseit a 3. keretes írás foglalja össze. 

 

 

3. keretes írás 

A programcsomagok 

 

A HEFOP 3.1. programcsomagok az általuk lefedett területet tekintve három típust 

alkottak:  

„A” típus: Az adott kompetenciaterülethez tartalmilag legközelebb álló 

műveltségterülethez kapcsolódó, azt teljes egészében lefedő műveltségterületi 

programcsomagok, illetve az adott kompetenciaterülethez tartalmilag kapcsolódó, több 

műveltségterületet átfogó, részben fedő programcsomagok.  

„B” típus: „Kereszttantervi” programcsomagok, amelyek az adott kompetenciát eltérő 

műveltségterületek tananyagába ágyazottan fejlesztik.  

„C” típus:  A tanórán kívül, de iskolai keretek között felhasználható programcsomagok 

(suliNova, 2005a). 

 

Az oktatási programcsomag komponensei: 

1. Tantervi komponens (célok, követelmények, értékelés elvei, a tananyag kijelölése, 

időbeli elrendezése); 

2. Pedagógiai koncepció (összefoglalja, elméletileg is megalapozza azokat a pedagógiai 

elveket, amelyeken a program alapul); 

3. Modulleírások (részletes leírás egy-egy téma feldolgozásának menetéről, a tanulói 

tevékenységekről, az ajánlott eszközökről); 

4. Eszközi elemek (információhordozók, feladathordozók és a kettő kombinációi – 

vagyis hagyományos és digitális taneszközök); 

5. Értékelési eszközök (a tanulói fejlődés mérése); 

6. Továbbképzési programok (a tanárok felkészítése a program alkalmazására); 

7. Támogatás: tanácsadás és programkarbantartás a fejlesztő műhely részéről. 
 

Forrás: Zsigovits, 2008 
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A HEFOP 3.1 programmal elindított fejlesztés olyan tanulási folyamat volt, melynek során a 

fejlesztők a kompetenciaterületek és a Nemzeti alaptantervben meghatározott műveltségterületek 

viszonyát újraértelmezték, az erről való gondolkozás során a kompetenciák fejlesztéseinek 

lehetőségét mérlegelve többször újraértelmezték a programcsomag-típusokat. A HEFOP 3.1 

programfejlesztés alapját képző kulcskompetenciák meghatározásához figyelembe vették a 

korábban ismertetett középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiát és a 2003-ban átdolgozott Nemzeti 

alaptantervet is. Az utóbbira való építést biztosította például, hogy a kezdetekben a fejlesztési 

feladatokat ellátó „Programfejlesztési Központban” dolgoztak a NAT-implementáció és a 

kompetenciafejlesztés összehangolásáért felelős a NAT műveltségterület-képviselők is (Zsigovits, 

2008). A programcsomagok kidolgozása során folyamatos egyeztetések folytak a 

programcsomagok átfedésének kikerülése és az összhang megteremtése érdekében. A fejlesztők 

olyan alapelveket tisztáztak, mint a differenciálás, a tevékenység-központú pedagógia, illetve a 

tartalmak kompetenciafejlesztés szerinti kiválasztása. A cél- és fogalomtisztázási folyamata hatással 

kellett legyen mind a fejlesztési célok egyértelműségére, mind pedig azok elfogadottságára 

(legalábbis a makro szinten). Érdemes ezzel kapcsolatban utalni arra, hogy Richard Matland 

implementációs modelljét idézve (Matland, 1995) korábban éppen e két dimenziót jelöltük meg 

úgy, mint amelyek magyarázhatják a szakpolitikai kezdeményezések sikeres vagy sikertelen 

implementálását (Fazekas-Halász, 2012).  

 

A programcsomagok legfontosabb eleme a modul volt, ez „tartalmazza azokat a pedagógiai 

eljárásokat és módszereket, amelyek segítségével a pedagógus szemléleti és módszertani 

megújulása segíthető elő” (Zsigovits, 2008). A modulok lefedték 1–12. évfolyamok egészét. A 

rendszer újszerűsége folyamatjellegéből adódott, ez ugyanis a fejlesztési feladatokat nem tanévekre 

bontva, hanem folyamatos, egymásra épülő fejlődési folyamatként értelmezte. A modulok egy-egy 

témakört felölelő egységek, melyek a helyi feltételeknek, szükségleteknek megfelelően építhetők be 

a hagyományos tanulási-tanítási folyamatba. Ezek elemenként a pedagógus döntése szerint 

tetszőleges sorrendben és gyakoriságban adaptálhatók. A programcsomagok eszközrendszeréből „a 

tanító a fejlesztési céljainak megfelelően választhatja ki pedagógiai munkájához a tanulócsoportja, 

illetve az egyes tanulók fejlettségéhez és fejlesztési igényeihez leginkább illeszkedő tanulói 

eszközöket és tanítói eljárásokat” (suliNova, 2005b). Ennek hátterét az adta, hogy a kipróbálási 

fázisban a TIOK-ok jelezték a modulok variálható sorrendjének, a kapcsolódó munkaszervezési 

formák kiválasztásának, és a szemléltető eszközök felhasználásának szükségességét, illetve emellett 

a helyi szintű innováció alakításának, a saját modulok fejlesztésének igénye is erőteljesen 

megjelent, valamint az értékelések szerint a tervezési folyamat is különös szerepet tulajdonított a 

helyi szintű intelligens adaptációnak. „A programcsomagok fejlesztését, a komplex rendszerekben 

zajló változtatásokra jellemző, interaktív kísérletező folyamatnak tekinthetjük. E fejlesztési szál 

bázisát egyrészt a szakmai-tartalmi hátteret megteremtő kutatások jelentették, másrészt pedig az e 

kutatások alapján kidolgozott, gazdagított programcsomagok tesztelésével kapcsolatos 

együttműködések. Ezen együttműködéseket ugyanakkor több szinten is értelmezhetjük. A 

koncepció egyrészt a fejlesztők és intézmények közötti interakciókra, másrészt pedig az 

intézmények által alkotott konzorciumokon belül zajló, majd ezeken kívül, hálózatok és 

gyakorlatközösségek körein belül működő diskurzusokra épített.”(Szőllősi, 2012) 

 
Az előírás szerint moduloknak összhangban kellett lenniük a koncepcióval és a programtantervvel, önálló 

tanulásra kellett nevelniük, újszerű, kreatív feladatokat kellett tartalmazniuk, tevékenykedtetésre kellett 

épülniük, algoritmikusan kellett építkezniük, a valódi differenciálást kellett szolgálják, ehhez tananyag-

feldolgozási variánsokat kellett tartalmazniuk, pontos javaslatokkal kellett szolgálniuk a pedagógusok számára, 

világos szövegeket, valamint az életkornak megfelelő szintű és mennyiségű mellékletet kellett tartalmazniuk, a 

tartalmakhoz, életkorhoz, a képességfókuszokhoz illeszkedő, változatos módszereket kellett javasolniuk, az 

értékelési módoknak a fejlesztést kellett szolgálniuk, a modulfeldolgozáshoz reális időtartamot kellett 

meghatározniuk, és végül lehetőséget kellett biztosítaniuk az SNI integrációhoz (Zsigovits, 2008). 
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A programcsomagok, különösen a szociális, életviteli és környezeti kompetencia C 

programcsomagjai, a módszerek változatosságnak gazdag tárházát adták
26

, illetve jellegükből 

adódóan támogatták az iskolákon belüli együttműködések, a tanulószervezetek kialakulását. Az 

értékelések szerint ezek intézményi feltételeit azonban nem mindenhol lehetett könnyen 

megteremteni, sok esetben a programtantervek nagyobb mozgásteret adnak a pedagógusoknak, mint 

az iskolák szervezeti struktúrája és kultúrája. Az A és B típusú programcsomagok könnyebben 

illeszthetők voltak a megelőző tankönyvekhez, kerettantervekhez, míg a C típusúak megvalósítása 

szabadabb extrakurrikuláris keretben volt általában jobban elhelyezhető (lásd pl.: Kerber, 2011).  

 

Arra az új kurrikulum-felfogásra, amelyet programcsomag fogalma hordozott és azoknak az új 

tanulásszervezési módszereknek az alkalmazására, amelyeket ez szükségessé tett, olyan új támogató 

rendszerrel kellett felkészíteni az iskolákat, amely eltért a kurrikulum-implementáció addig 

megszokott modelljétől (Zsigovits, 2008). Az értékelések szerint azonban az ehhez szükséges 

jogszabályi környezet, illetve a programcsomagok tanórai alkalmazását támogató közoktatási 

környezet (kerettantervek, tankönyvhasználat, érettségi követelmények) nem épültek ki (Perjés, 

2010). Ez a hiányosság részben az időtervezésre vezethető vissza: nem „volt elvárható a projekttől, 

hogy 3-4 év alatt kidolgozza 12 évfolyam új oktatási módszertanát, és még annak az akkreditációs 

eljárásait és jogszabályi környezetét is bevezesse. Hiszen amíg folyik a fejlesztés, és nem lehet 

pontosan tudni, hogy mi lesz belőle, addig nem lehet akkreditációs eljárást tervezni és 

jogszabályokat alkotni rá” (Zsigovits, 2008).  

 

A programértékelésekből tudjuk, hogy az új programcsomagokat az iskolák nagyon gyakran 

ötvözték a fejlesztést megelőzően használt eszközökkel, módszerekkel (Kerber-Havas, 2011; 

Expanzio, 2007). Ennek hátterében két jellegzetes implementációs konfliktushelyzet kezelése állt. 

Az egyiket az jelentette, hogy a programok időbeli csúszása és a tankönyvpiaci szereplők 

bevonásának elmaradása miatt az iskolák nem fértek hozzá, vagy nem fértek hozzá időben a 

szükséges taneszközökhöz, az innovatív tanulásszervezési módszerek bevezetését az eredetileg 

tervezett eszközök hiányában kellett megkezdeniük. E probléma feloldásának megoldásaként helyi 

szinten készítették az olyan eszközöket, mint amilyenek pl. a „szerepkártyák”, vagy feladatlapok 

voltak, illetve belátásuk szerint ötvözték az új módszereket az eddig ismertekkel. A különböző 

módszerek és eszközök együttes kezelését előidéző másik jellegzetes implementációs 

konfliktushelyzet a sikeres tanulói továbbhaladással kapcsolatos kételyekből fakadó, gyakran 

elutasító szülői fogadtatásból fakadt. Az eszközök kombinálása volt – az eszközhiány miatt 

általában egyébként is – szükséges megoldás, ami lehetővé tette a szülők ellenállásának kezelését. 

Az eszköztervezés folyamata pedig – még ha kezdetben reprodukciós szándékkal is indult – 

szükségszerűen előidézte az innováció igényét, a helyi igényeknek megfelelő módszer és eszköz 

kombinációk felállítása pedig már önmagában konstruktív egyedi fejlesztési folyamat volt. Így az 

eszközök helyi pótlása, és a szülők ellenállásának kezelése olyan megoldásokat eredményezett, 

melyek nemcsak az eredetileg felmerült problémák megoldását szolgálták, de gyakran a központi 

módszerek intelligens adaptációját is jelentették.  

 

Bemeneti mérések hiányában esettanulmányok, interjúk és óralátogatások tanulságából tudjuk, 

hogy a pedagógusok véleménye szerint a kompetenciafejlesztő programcsomagok hozzásegítették 

őket a szakmai fejlődéshez. Gyakori fejlődési terület volt például a korszerű módszerek és eszközök 

(IKT) alkalmazása, a horizontális tanulás megvalósulása a pedagógusok között, az önálló kutatói-

innovatív munka beépülése a pedagógiai munkába, többek között feladatfejlesztési tevékenységek 

kapcsán. Az iskolák pályázati motivációját is sok esetben a szakmai megújulás, a pedagógiai 

problémák kezelésének igénye adta, illetve ehhez gyakran társult (esetenként kiváltotta) a 
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kapcsolódó anyagi, eszközbeli támogatás igénybevételének célja (Havas-Kerber, 2011). Habár a 

legutolsó vizsgálatok időpontjáig (2010-ig) a programok hatása a tanulási eredményekben még nem 

mutatkozhatott meg, néhány fontos területen azonban már érzékelhető volt. Így például nőtt a 6 és 

12 év közötti diákok motiváltsága, javult a tanár-diák viszony, kevesebb kudarcélmény érte a 

tanulókat az órákon, a diákok közötti kommunikáció erősödött, növekedett a tanulók közötti 

empátia és tolerancia, a munkára való hajlandóság javuló tendenciát mutatott, pozitív iskolai 

hangulat alakult ki és a lemaradó, hátrányos helyzetű tanulók oktatásában javulás volt érezhető 

(Fazekas-Kerber, 2011).  

 

A HEFOP 3.1.3 programba bekapcsolódott intézmények tapasztalatait később a TÁMOP 3.1.4 

„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben” c. intézkedés 

pályázati nyertesei próbálták hasznosítani. Ezt a programot 2008 elején indították. Érdemes 

megemlíteni, hogy a kiírt pályázatot jóval a tervezett határidő előtt felfüggesztették, miután a 

beérkezett támogatási igények összege meghaladta a konstrukcióra szánt összeghatárt. E program 

kiemelt célja is a kompetenciafejlesztés volt. Ezen belül olyan elemek jelentek meg, mint az 

idegennyelv-tudás, a digitális írástudás, a vállalkozói, az életpálya-építési, az életviteli és 

egészségfejlesztési kompetenciák, a környezettudatosság (beleértve az épített környezet védelmét 

is), az aktív állampolgárság, valamint az eszköztudás (például gépjárművezetés) fejlesztése. Ehhez 

kapcsolódóan hangsúlyosan jelent meg a célirányos oktatási programcsomagok, eszközök és 

módszerek széles körű elterjesztése, a hazai és nemzetközi kompetencia alapú anyagok iskolai 

adaptációja és továbbfejlesztése, az önálló intézményi innovációk megvalósítása, az oktatásban 

dolgozók módszerbeli és szemléletváltáshoz szükséges továbbképzése, az intézményi 

együttműködés. A program célcsoportja a közoktatás egészére kiterjedt, de különös hangsúllyal 

szerepelt a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényekkel rendelkező (SNI) tanulók 

esélyegyenlőségének javítása.  

 

Az intézkedés „próba-kiírásának” tekintette a HEFOP 3.1.3 kódszámú programot, illetve a legtöbb 

célkitűzése és támogatási feltétele meg is egyezett az elődje által meghatározottakkal.
27

 A program 

szervezeti elterjedést segítő újdonsága volt a projekt kezdetekor az egész tantestületre kiterjedő 

kötelező ún. „projektindító nap” szervezése. A fenntartók bevonását pedig az a strukturális változás 

biztosította, hogy immár nem az intézmények, hanem a fenntartók pályázhattak támogatásra, 

illetve, hogy ennek megfelelően a fenntartók kötelezettsége volt a fejlesztési célok helyi politikába 

történő beépítése. Ez – az egyébként különös fontosságú implementációs lépés – olyan intézkedési 

területeket vont maga után, mint a fenntartók külső támogatása, például képzések biztosításával.  

 

A TÁMOP programok a fenntartók mellett egy másik a HEFOP programok fejlesztési látóköréből 

kimaradó, ám meghatározó érintett csoportot bevonását is megcélozták. Ezek a tankönyvpiaci 

szereplők voltak. (A HEFOP 3.1.3 programot átható taneszköz-hiány éppen ennek a stratégiai 

hiányosságnak a megvalósítási lecsapódása volt.) A TÁMOP 3.1.4 programban így „már minden 

olyan, tankönyvjegyzéken található tankönyv elszámolható volt, amely a 2008. február 8-án 

megjelent (…) rendelettel kihirdetett, vagy azt követően miniszteri rendeletben kihirdetett vagy 

jóváhagyott kerettanterv alapján került kifejlesztésre és akkreditálásra, és legkorábban 2008. május 

16-át követően kapott tankönyvvé nyilvánítási határozatot…” (Országos Köznevelési Tanács, 

2009). Emellett fontos változás volt, hogy a Nemzeti alaptantervbe 2007-ben beépítették az Európai 

Parlament és az Európai Unió Tanácsa ajánlásával elfogadott kulcskompetenciákat, így a 
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 A támogatásban részesülő intézmények vállalták a hatályos Nat-ban meghatározott kulcskompetenciák fejlesztésére 

irányuló újszerű tanulásszervezési eljárások (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét), oktatási programok, 

eszközök alkalmazását, illetve az integrálást elősegítő programok, a személyközpontú pedagógia, a komplex 

végigkísérési folyamatok megvalósítását. A kedvezményezettek itt is kötelesek voltak pedagógiai programjukat az 

innovatív szemlélethez igazítani. 
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kompetencia alapú oktatás beépült a tartalmi szabályozás rendszerébe. Ennek nyomán olyan új 

vagy módosított kerettantervek is készültek, amelyek igazodtak a kompetencia alapú oktatás 

követelményeihez, és módosították a tankönyvrendelet is.  

 

A TÁMOP 3.1.4 program újdonsága volt továbbá a horizontális együttműködést elősegítő a "jó 

gyakorlatok”, vagyis a már kifejlesztett, kipróbált és bevált pedagógiai módszerek cseréjére 

lehetőséget biztosító „piactér” kialakítása. A horizontális együttműködéseket a TÁMOP 3.2.2 

regionális központok támogatták. E központok feladata volt továbbá, hogy technikai segítséget 

nyújtsanak az intézményeknek a „Fejlesztési Nyomonkövető Felület” (FNF) online rendszerében az 

adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tenni, illetve bekapcsolódjanak a központi 

adatfeldolgozási, értékelési munkákba. A pályázati kiírásban a szakmai elvárások jobban 

körvonalazódtak, a TÁMOP 3.1.4 támogatás több szakmai indikátort jelölt meg, mint elődje. 

Előírás volt, többek között, hogy a bevont tanulócsoportok érintett tanóráinak 25%-a IKT-eszközzel 

támogatott tanóraként valósuljon meg, valamint, hogy legalább egy témahét megszervezése 

szükséges tanévenként (TÁMOP, 2009).  

Esélyteremtő oktatás 

A kurrikulumot érintő másik nagy beavatkozás-csoport elsődleges célja olyan befogadó 

iskolarendszer és pedagógiai környezet kialakítása volt, mely biztosítja a hátrányos helyzetű és a 

sajátos nevelési igényű tanulók számára az integrált nevelést, ezáltal javítja továbbtanulási 

lehetőségeiket, valamint munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedési esélyeiket. Hasonlóképpen a 

kompetenciaalapú oktatás elterjesztését megcélzó beavatkozás-csoporthoz, ezek az intézkedések is 

erősen fókuszáltak az osztálytermi folyamatok befolyásolására, a kurrikulumot érintő célirányos 

helyi innovációk elősegítésére. A megcélzott tevékenységek jelentős pedagógiai (szemlélet és 

módszerbeli) váltást tettek szükségessé, illetve itt különösen nagy szerephez jutottak az 

extrakurrikuláris tanulási formák.  

 

Az integrációs célt szolgáló fejlesztési beavatkozások feladata volt, hogy direkt módon elősegítsék 

a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelmet, illetve a foglalkoztatás növelését és az emberi 

erőforrások fejlesztését és jobb hasznosítását is. A prioritásrendszer átfedő logikája miatt ezek 

szorosan kapcsolódtak olyan célokhoz is, mint az egész életen át tartó tanulás megvalósítása, a 

munkaerőpiac és az oktatás kapcsolatának erősítése és a fizikai infrastruktúra fejlesztése. 

 

Az e csoportba tartozó fejlesztési beavatkozások első intézkedése, a HEFOP 2.1 program 2005-ben 

indult. Ennek elsődleges célja az integrált oktatás formáinak elterjesztése volt, mely többek között a 

pedagógusok és helyi döntéshozók továbbképzését, a pedagógusképzés innovációját, a 

modellintézmények és alternatív intézmények innovatív eljárásait és azok széles körű horizontális 

terjesztését, módszertani adatbank létrehozását, a kapcsolódó szakszolgáltatások fejlesztését, a 

célzott eszköz- és programfejlesztést
28

, a kistérségi integrációs hálózat kiépítését és 

eredményességét mérő és értékelő rendszerek kifejlesztését támogatta (HEFOP, 2004-2006)
29

.  

 

Az intézkedés közvetlen hátterét azok a 2000-es évektől kezdődő, nagy médiafigyelemmel kísért, 

etnikai alapú szegregációval kapcsolatos események jelentették, amelyek a szakpolitika figyelmét is 

jelentős mértékben befolyásolták. A 2002-es kormányváltást követően a társadalmi 

egyenlőtlenségek kezelésének kérdése központi helyet foglalt el az oktatási ágazat 
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szakpolitikájában. Ennek következtében a 2.1-es intézkedés „jóval magasabb szintű és jóval inkább 

egyértelmű szakpolitikai támogatást élvezett, mint a kompetencia-fejlesztő oktatási 

programcsomagok létrehozását, kipróbálását és elterjesztését célzó 3.1-es beavatkozás” (Szőllősi, 

2012). Jól mutatja ezt a központi magas szintű elköteleződést az, hogy az esélyegyenlőség 

biztosítására a közösségi támogatások mellett jelentős hazai forrásokat, ún. integrációs normatívát 

is elkülönítettek,
30

 sőt később ennek sikeres igénybevétele a HEFOP 2.1 program forrásaihoz való 

hozzáférés egyik feltétele lett (Szőllősi, 2012).  

 

Az integrációs normatíva eredményes felhasználásának biztosítékaként született meg az a komplex 

kurrikulum-fejlesztési koncepció (Magyar Köztársaság, 2003d), melyre a HEFOP 2.1 intézkedés 

tervezése során is kiemelten támaszkodtak. A koncepció, illetve a 2.1 program olyan – a fejezet 

bevezetőjében már említett – elemeket tartalmazott, mint például központi programfejlesztés, 

stratégia kialakítása, partnerségi kapcsolatok kiépítése, képzések biztosítása, adatbázisok 

létrehozása, horizontális együttműködés, műhelymunka támogatása. A koncepció főbb pontjait a 3. 

keretes írás mutatja be.  

 

3. Keretes írás 

A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató 

felkészítésének pedagógiai rendszere 

 

I. A pedagógiai rendszer alkalmazásának feltételei:  

1. Integrációs stratégia kialakítása 

2. Az iskolába való bekerülés előkészítése 

3. Együttműködések – partnerségi kapcsolatok kiépítése 

II. A tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer: 

1. Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek a következő 

területekről: 

1.1. Az önálló tanulást segítő fejlesztés 

1.2. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése 

1.3. Szociális kompetenciák fejlesztése 

2. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

3. Az integrációt elősegítő módszertani elemek 

4. Műhelymunka – a tanári együttműködés formái 

5. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei 

6. Multikulturális tartalmak 

7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása 

III. Elvárható eredmények 

IV. Kétéves bevezetési ütemterv 

 

Forrás: Szőllősi, 2012 

 

Ha visszaemlékszünk a 3.1 programra, láthatjuk, hogy ezek az elemek ott is erősen megjelentek, 

ennek oka, hogy a programok közös támogatórendszerre épültek, így például mindkét program 

eljárás-gyűjteményét a suliNova online adatbank jelentette. De a két program közötti kapcsolat még 

ennél is erősebb volt: a kompetenciafejlesztés természetéből adódóan ugyanis a 3.1-es 

programcsomagoknak meg kellett felelniük az integráció kritériumrendszerének is. A két program 

azonban nem azonos integrációs megközelítést alkalmazott, a 3.1 fejlesztők elsősorban a 2.1 
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intézkedéstől független gyógypedagógus szakértőkkel működtek együtt, „kihasználva így kétféle 

integrációs megközelítés összekötődéséből fakadó lehetőséget” (suliNova, 2006; Szőllősi, 2012). 

Korábban éppen ezzel összefüggésben mondtuk, hogy a 3.1 program nemcsak a TÁMOP 3.1.4-hez 

de a HEFOP 2.1-hez is szorosan kapcsolódik.  

 

Az a kurrikulum-modell, amelyet a 2.1 program követett, jóval távolabb állt a létező általános 

iskolai gyakorlattól, így komolyabb változtatásokat is tett szükségessé. A korábban már említett 

Matland féle implementációs modell alapján e szempont szerint „az egyértelműség szintje jóval 

alacsonyabb, ugyanakkor a konfliktusosságé jóval magasabb volt, mint a 3.1-es beavatkozás 

esetében” (Szőllősi, 2012). Ennek a fejlesztési beavatkozásnak a sikeres implementálása során így a 

3.1 programhoz képest komolyabb kihívásokkal kellett szembenézni.  

 

A HEFOP 2.1 struktúrája különösen tagolt volt (lásd 1. táblázat): ehhez az intézkedéshez kilenc 

különböző támogatási terület kapcsolódott. A tervezett struktúra szerint e programok szorosan 

összekapcsolódva valósultak volna meg. 
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1. táblázat 

A HEFOP 2.1 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási 

rendszerben program intézkedései 

 

 

 

A HEFOP 2.1.9 „A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált neveléséből történő 

lemorzsolódásnak csökkentése nyári fejlesztő és szabadidős tevékenységének megvalósításával” c. 

támogatásra benyújtott pályázatok kapták arányaiban a legtöbb (80% feletti) pozitív elbírálást. A 

program esélyteremtő oktatás megvalósítását az intézmények közti széles körű kapcsolatrendszer 

kialakításával, az innovatív eszközök és módszertan bevezetésével, az integrációt támogató 

programcsomagok, a jó gyakorlatok megosztásának támogatásával segítette. Habár a HEFOP 2.1 

program által támogatott projektek jelentős részét a 2.1.9 program tette ki, nem ez volt a 2.1 

legnépszerűbb pályázata. Kiemelkedően magas érdeklődés jellemezte a 2.1.4 „Modell értékű tanoda 

típusú tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében” 

programot és a 2.1.5 „Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése” pályázatkiírást is. Előbbire 

pályázókat valószínűsíthetően presztízsmotiváció jellemezte, utóbbi pedig vélhetően azért bizonyult 

különösen vonzónak, mert ez különösen magas támogatási összeget tett elérhetővé.
31

 

 

Az implementáció problémaköre szempontjából különös figyelmet érdemel az, hogy a programok 

jelezték a személyközi és intézményi együttműködések és a jó gyakorlatok megosztásának 

szükségességét. A pályázati kiírások jelentős része csak konzorciumi együttműködésben volt 

megvalósítható, az innovatív eljárások horizontális megosztását Regionális Szakmai Műhelyek 

segítették, illetve a HEFOP 3.1 programból már ismert adatbank hozzáférhetővé tett jó 

gyakorlatokat. A stratégiai tervezés során jelentős hangsúlyt helyeztek az intézményi kontextus 

formálására is, így például a teljes tantestületek képzését tűzték ki célul, ezzel az egyes 

pedagógusról az egész iskolaszervezetre tágítva az attitűdváltás célját. Emellett a program lehetővé 

tette, hogy az intézmények külső szakembereket, pszichológusokat, logopédusokat alkalmazzanak, 

így biztosítva a befogadó intézményi feltételrendszer egyik nélkülözhetetlen feltételét, ami egyben 

lehetővé tette az ágazatközi kapcsolódást, illetve tanulást is. Különös jelentőséggel bír az, hogy az 

                                                      
31

 Az egy pályázatra jutó átlag támogatási összeg mintegy 11 millió forint volt. 

HEFOP 2.1.1 
Hátrányos helyzetű oktatásban érintett szakemberek képzése, az integrációs 

oktatással kapcsolatos programok kifejlesztése 

HEFOP 2.1.2 
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének támogatása intézményi 

együttműködés keretében a közoktatás területén 

HEFOP 2.1.3 
Hátrányos helyzetű  tanulók integrációs felkészítésének támogatása intézményi 

együttműködés keretében a közoktatás területén 

HEFOP 2.1.4 
Modell értékű tanoda típusú tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetű 

tanulók iskolai sikeressége érdekében 

HEFOP 2.1.5 Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése 

HEFOP 2.1.6 A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése 

HEFOP 2.1.7 Iskolai szegregáció csökkentése 

HEFOP 2.1.8 
Egyiskolás települések többségében halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat 

oktató iskoláinak fejlesztése 

HEFOP 2.1.9 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált neveléséből történő 

lemorzsolódásnak csökkentése nyári fejlesztő és szabadidős tevékenységének 

megvalósításával 
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intézkedésekkel azokat a társadalmi szereplőket is el kívánták érni, akik jelentős hatással lehetnek a 

kapcsolódó fejlesztések megvalósítására. E célcsoportba tartoztak többek között a helyi 

döntéshozók, a kistérségi koordinátorok és a civil szervezetek képviselői. 
 

„A helyi döntéshozók elköteleződése kritikus mind a források allokálása, mind a diszkriminatív, törvénysértő 

magatartással szembeni fellépés lehetőségénél fogva. A heterogén szakmacsoportok képviselőinek (pl. 

gyermekjóléti szolgálat munkatársai) lehetősége van az adott tanulóval kapcsolatos nemcsak tanulási 

problémákat a pedagógusoknak, döntéshozóknak, szülőknek visszacsatolni, velük együttdolgozva segíteni az 

integrációt. A kistérségi koordinátorok a pályázati programokon nyertes intézményeket támogatja a társadalmi 

környezettel való sikeres együttműködésben, a projektjek megvalósítása során figyelemmel kíséri a 

célcsoportba tartozó tanulók és szüleik szempontjainak, érdekeinek érvényesülését.  A média képviselői 

véleményvezérként tudják a megfelelő társadalmi légkör kialakítását befolyásolni, míg a helyi civil 

szervezetek egyrészt szakmai segítséget nyújthatnak, másrészt a helyi, lokális társadalom mozgósításában lehet 

szerepük. Az A-komponensben a képzéseken cigány kisebbségi önkormányzatok tagjai és olyan civil 

szervezetek delegáltjai vettek részt, amelyek tevékenysége kiterjed a hátrányos helyzetű, roma emberek 

segítésére, képzésére munkaerő-piaci esélyeik javítására, érdekérvényesítő képességük elősegítésére” 

(MEGAKOM, 2008). 

 

Implementációs szempontból a program egyik legfontosabb jellemzője a stratégiai, vagy 

implementációs tanulási folyamatok megvalósulása volt. Egy 2008-ban napvilágot látott a teljes 

Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Programot felölelő (fentebb idézett) értékelés (MEGAKOM, 

2008) szerint a program tervezése során a korábbi időszak (PHARE) tapasztalatai 

érvényesülésültek, emellett pedig olyan kísérleti (pilot) programok indultak, melyek célja a korai 

iskolaelhagyás megelőzésére, a lemorzsolódás kockázatának korai felismerésére vonatkozó új 

módszerek kidolgozása-tesztelése volt.  

 

A felmérés eredménye azt mutatja, hogy a pályázó iskolák jelentős hányada a támogatások 

igénybevételét megelőzően is integrált oktatást alkalmazott, illetve pályázataikban gyakran olyan 

célokat fogalmaztak meg, melyek amellett, hogy harmonizáltak a fejlesztés céljaival, egyben 

megfeleltek saját intézményi törekvéseiknek is. „Az iskolák maguk is a pályázati kiírásban 

megfogalmazott célokban látták kitörési lehetőségeiket” (MEGAKOM, 2008). Így a jelentésben az 

értékelők a támogatások fontos eredményeként a már működő gyakorlatok, folyamatok 

megerősítését, illetve a kapcsolható új tartalmak, módszerek alkalmazását azonosították.  

 

A célharmonizáció kérdését nemcsak mikro, de makroszinten is vizsgálta a jelentés, megállapítása 

szerint a szakpolitika kialakításakor jelentős hangsúlyt helyeztek a már elfogadott közösségi és a 

hazai stratégiai dokumentumokra. Így olyan stratégiák szabták meg a program tervezésének 

kereteit, mint az Esélyegyenlőségi Stratégia, az Átfogó Roma Stratégia, vagy a korábban már 

többször említett Középtávú Közoktatás-fejlesztési Stratégia.   
 

„A Középtávú Közoktatási Stratégia egyik átfogó célja ’a demokrácia további erősödése, a társadalmi 

szolidaritás érvényesülése és a társadalmat megosztó szándékok áthidalása,’ (19. oldal) melyet olyan 

folyamatok elindításával és erősítésével kíván elérni, melyek elősegítik, hogy az oktatás erősítse a társadalmi 

kohéziót, és eredményesen szolgálja a gyermekek és fiatalok fejlődését, az egész életen tartó tanulásra és a 

társadalmi életben való aktív részvételre való felkészülésüket.   

 

A stratégia 2-es prioritása külön foglalkozik az oktatási egyenlőtlenségek mérséklésével, és ezen belül is az 

integráló oktatáshoz kapcsolódó szakmai-módszertani fejlesztésekkel, társadalmi érzékenyítéssel. Ez 

maximálisan összhangban van a központi program átfogó céljával, mely szerint a program hozzájárul a 

hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók, és az SNI tanulók esélyegyenlőségének biztosításához az oktatási 

rendszerben. 

 

A 2.1-es intézkedésben megfogalmazott célok illeszkednek a Közös memorandum a társadalmi befogadásról 

céljaihoz, melyek a hátrányos helyzetű emberek, tanulók oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférésének 

biztosítását, a legelmaradottabb térségek fejlesztését, a hátrányos helyzetű csoportok oktatási rendszeren belüli 
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integrációját tűzték ki. Az élethosszig tartó tanulás stratégiájával való koherenciát erősíti, hogy a vizsgált 

intézkedések szorosan kapcsolódnak a stratégia azon céljaihoz, melyek az oktatás tartalmi és módszertani 

fejlesztésére, az oktatás-képzés munkaerő-piaci igényekhez való igazításához járulnak hozzá” (MEGAKOM, 

2007). 

 

A jelentés szerint a program „menedzsmentproblémái” lényegében megegyeztek a HEFOP 3.1 

programéval. Hangsúlyosan szerepel például az indikátormutatók érvényességének kérdése. 

Ezzel kapcsolatban a jelentés többek között azt kérdést fogalmazta meg, hogy a 2.1.8-as intézkedés 

eredményindikátora mennyire függ a program által nem befolyásolt külső hatások alakulásától, 

illetve hogy a tanulók arányának változását mérő indikátorok valójában elég érzékenyek-e ahhoz, 

hogy az egyiskolás települések oktatási intézményében is mérni tudják az integrációt. Emellett az 

értékelés rámutat az indikátorok egyértelműségének fontosságára, illetve az erről folyatatott 

kommunikáció jelentőségére. 

 

A „menedzsmentproblémák” közül az időbeli csúszás az, amit ez a jelentés is kiemelten kezel. 

Azonban egyben rávilágít arra is, hogy a késések miatt lehetőség adódott „egy adaptálási, 

feldolgozási stratégia, módszertani útmutatás kidolgozására is, hogy a könyvek, kiadványok valódi 

hatásokat válthassanak ki, valóban a gyakorlati módszertani megújulás és szemléletváltás eszközei 

lehessenek” (MEGAKOM, 2008).  

 

A kompetencia alapú oktatás koncepciójához hasonlóan az estélyteremtő oktatás célja is 

átöröklődött a következő programozási periódusra, sőt, mint ahogy azt a fejezet elején lévő 

keretes írás is mutatta (lásd: 4. keretes írás), immár a kapcsolódó intézkedések megvalósítására 

biztosított források jelentősen kibővültek és itt már az esélyegyenlőség biztosítása, illetve a 

(halmozottan) hátrányos helyzetű tanulók kerültek az intézkedések fókuszába (Reszkető és mtsai, 

2010:17). 

 

A célok továbbvitele és lehetőség szerinti kiterjesztése nem a TÁMOP tervezés sajátja volt. Már a 

HEFOP programok kidolgozása során valós igényként fogalmazódott meg, hogy a 2004 és 2008 

között megvalósult projekteket továbbiak kövessék folytatólagos támogató rendszerrel kísérve, 

hiszen a tanítás-tanulás mélyebb rétegeinek változása csak ezek mellett képzelhető el (Központi 

Programterv, 2006). „A fejlesztések tartalmai komponenseit tekintve ugyanakkor a TÁMOP 

közoktatási intézkedései magukban foglalták a HEFOP időszak fejlesztéseinek vizsgálatát, 

elemzését (pl. lásd Dávid és mtsai, 2010) annak érdekében, hogy a pedagógiai rendszerek 

elterjesztését támogató fejlesztések eredményességét növeljék” (Szőllősi, 2013).
32

  

 
„A közoktatási rendszerben meglévő problémák megoldására az I. Nemzeti Fejlesztési Terv (I. NFT) keretében 

(HEFOP 3.1. és 2.1. intézkedések) kidolgozott – és jelenleg megvalósítás alatt álló – intézkedések alapján 

kialakuló gyakorlatok és eljárások megszilárdítása, a folyamatok további támogatása, gondozása jó alapot 

biztosíthat a munkaerő-piaci és foglalkoztatási szempontból nélkülözhetetlen kompetencia alapú oktatás széles 

körű elterjesztéséhez, egyetemessé tételéhez, a szegregációs tendenciák felszámolásához. Mindazonáltal a 

kívánatos változások mindmáig a szükségesnél kisebb mértékben érintették a tanárképzés tartalmát és 

szerkezetét, valamint a közoktatás-irányítás intézményi kereteit. A 2005-ben teljessé vált közoktatási intézményi 

Internet lefedettség, továbbá a TIOP-ban megvalósítandó intézményi informatikai infrastruktúrafejlesztések 

megfelelő támpontot nyújtanak az NFT I-ben megkezdett és a jelen operatív programban egységesen bevezetni 

tervezett tartalmi fejlesztésekhez. (TÁMOP, 2007:40, id.:: Szőllősi, 2013) 

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program egyik esélyegyenlőség biztosításának elterjesztését 

megcélzó programja a TÁMOP 3.3 „A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók 

szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban” intézkedés volt 

                                                      
32 A TÁMOP 3.1.-es projekt keretében zajló tudásteremtő tevékenységeket Falus Iván és mtsai (2012) „A pedagógiai 

rendszer. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve” címen összegezték.  
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(lásd: 4. keretes írás). Az intézkedés két területet, a hátrányos helyzetű diákok oktatásával 

foglalkozó szakemberek képzését és az integrációs oktatási programok iskolai adaptációjának 

támogatását ölelte fel (TÁMOP,2007). A program struktúráját a 2. táblázat mutatja.  

 

2.táblázat 

A TÁMOP 3.3 A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának 

csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban program intézkedései33 

 

TÁMOP 3.3.1 Oktatási egyenlőség és integráció 

TÁMOP 3.3.2 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása 

TÁMOP 3.3.3 
Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai 

szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása 

TÁMOP 3.3.5 Tanoda programok támogatása 

TÁMOP 3.3.6 A képzésbe ágyazott oktatás szakmai támogatása 

TÁMOP 3.3.7 
Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás 

elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek egyenlősége érdekében 

 

A program óvodák, valamint alap- és középfokú oktatási intézmények rendszerének egészét kívánta 

alkalmassá tenni az integrált oktatásra, ehhez kapcsolódó eszköze pedig az oktatási szegregáció 

csökkentését támogató módszerek fejlesztése és elterjesztése, az iskolai pályafutások nyomon 

követéses vizsgálata, a pedagógus alap- és továbbképzés, minőségbiztosítási és ellenőrzési rendszer 

működtetése, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodáztatásának kiterjesztése volt.  

 

Az intézkedés kiemelt és egyik legnépszerűbb pályázata a TÁMOP 3.3.2 „Esélyegyenlőségi 

programok végrehajtásának támogatása” volt. A pályázat komplex programcsomagokkal segítette 

az iskolai szegregáció csökkentését. Többek közt támogatta a beiskolázási körzetek átalakításához 

szükséges felmérések készítését, a tanulóbarát iskolai környezet kialakítását, a módszertani és 

eszközfejlesztéseket, a szakos pedagógusellátottság javítását, segítő szakemberek (logopédus, 

fejlesztőpedagógus stb.) alkalmazását. 

 

A TÁMOP másik a közoktatás méltányosságát elősegítő intézkedése a 3.4. „Az eltérő oktatási 

igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az 

interkulturális oktatás” c. program volt. Ennek célja a többségi iskolarendszeren belül a sajátos 

nevelési igényű gyermekek befogadó oktatásának támogatása, szorosan kapcsolódva a 

tehetséggondozás, a kulturális sokszínűség kezelésének igényéhez. A program struktúráját a 

harmadik táblázat mutatja.  

 

                                                      
33

 A támblázat az ÚMFT programokat mutatja be, az Új Széchenyi Terv programjait nem foglalja magában.  
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3.táblázat 

A TÁMOP 3.4 Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű 

tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás program intézkedési 

 

 

TÁMOP 3.4.1 Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése  

TÁMOP 3.4.2 Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése 

TÁMOP 3.4.3 Iskolai tehetséggondozás  

TÁMOP 3.4.4 
Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált 

Tehetségsegítő Program 

 

Az ehhez kapcsolódó támogató eszközrendszer (hasonlóan a megelőző programokéhoz) olyan 

elemekből épült fel, mint pl. az oktatási programcsomagok helyi adaptációját elősegítő célirányos 

pedagógus-továbbképzések és mentori/szakértői támogatások, az iskolák (módszer)szolgáltató 

szerepének erősítése, a pedagógiai programok célirányos módosítása, a nem szakrendszerű oktatás 

esetén epochális oktatás bevezetése, szakrendszerű oktatás esetén pedig tantárgyi integráció 

alkalmazása, az enyhe fokban értelmi fogyatékosok mérési és áthelyezési eljárásainak fejlesztése, a 

visszahelyezési programok indítása, a kiemelkedően tehetséges tanulókat támogató programok 

kidolgozása, taneszközök, tananyagok tartalmi innovációja. 

 

Végül érdemes kitekintés tenni a 2009-ben a TÁMOP 3.2.2 keretein belül létrehozott regionális 

hálózatkoordinációs irodák34 tevékenységeire is, hiszen ezeknek az irodáknak elsődleges célja az 

oktatás modernizációját támogató fejlesztések optimális megvalósításának támogatása volt. A 

korábban említett HEFOP 3.1.3 program implementációját feltáró kutatás (Kerber, 2011) ezeknek 

az intézeteknek a működését is vizsgálta, hiszen ezek voltak azok a szervezetek, melyek jelentős 

szerepet tölthettek be az első fejlesztési periódus kompetenciafejlesztő programjai fenntartásának 

regionális szintű támogatásában. A kutatási eredmények szerint az irodák legfőbb célja az iskolák 

horizontális együttműködésének támogatása volt, ehhez kommunikációs csatornát képeztek a 

régiók iskolái között, valamint az iskolák és a szakmai szolgáltatásokat nyújtó intézmények között, 

mely erősen épített az általuk felmért helyi szintű szükségletekre. Az iskolaközi együttműködés 

kialakításának céljából az irodák feladata volt a referenciaintézményi rendszer előkészítése, a 

potenciális referenciaintézmények
35

 hálózatba szervezése. Emellett pedig közvetítő szervezetként 

működtek az iskolák és a központi közoktatás-fejlesztés szereplői közt, feladatuk volt a mikro és 

regionális szintű közoktatás-fejlesztési tevékenységekről rendszeres és részletes elemzések 

készítése,
36

 melyek tapasztalatait továbbították az országos koordináció számára, így jelezték a 

fejlesztési szükségleteket, a szolgáltatásokban tapasztalható hiányosságokat.  

  

                                                      
34 

Mely címet pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények és Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok nyerhették 

el. 
35

 A referenciaintézmények pedagógiai kultúrájukban és eszközrendszerük egészében olyan példaszerű intézmények, 

amelyek programja és működése más intézmények által tanulmányozható módon, teljes egészében, vagy elemeiben 

átvehető. A referencia-intézményi hálózat működtetésével várhatóan a mindennapok részévé válhatnak az intézmények 

közötti látogatások, hospitálások, az adaptív tanulást, az önfejlesztő gyakorlatok megerősödését segítő gyakorlatok. A 

referenciaintézményi rendszer kialakítása várhatóan 2011-től valósul meg. (TÁMOP 3.2.2, Új Széchenyi Terv) 
36

  Pl.: a szakmai szolgáltatások minőségéről, az innováció terjedéséről, akadályairól. 
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Összegzés 

Az elmúlt évtizedben Magyarországon megvalósult jelentősebb közoktatás-fejlesztési 

beavatkozások az Európai Unió támogatásával történtek. Ennek hátterét az adja, hogy a 2004-es 

csatlakozással hazánk számára is elérhetővé váltak az Európai Unió közösségi alapjai, mely 

támogatásokból való részesedés alapját a 2004 és 2006, illetve a 2007 és 2013 közötti programozási 

periódusok cselekvési területeit meghatározó fejlesztési tervek, valamint a hozzájuk kapcsolódó 

operatív programok adták. A hazai környezetben kidolgozott tervezetek adaptálták az Unió 

célkitűzéseit, szem előtt tartva a sajátos nemzeti igényeket is.  

 

Az első fejlesztési időszak rövidségét az magyarázza, hogy amikor Magyarország uniós 

csatlakozására sor került, az előző uniós tervezési ciklus már a végéhez közeledett. E periódus 

legfőbb hosszú távú stratégiai célkitűzése az „életminőség javítása”, illetve az EU átlaghoz 

viszonyított jövedelmi különbségek mérséklése volt. Ennek megvalósításához kötődött az a három 

specifikus cél, amelyek mentén már körvonalazódtak a konkrét fejlesztési területek. Közülük az 

oktatás számára a legkedvezőbb terepet a humán erőforrások jobb kihasználásának célja adta, habár 

a másik kettő (a versenyképesebb gazdaság, a jobb minőségű környezet és a kiegyensúlyozottabb 

regionális fejlődés) is előrevetíti az oktatás szerepvállalását. Az operatív programok közül a 

HEFOP és a ROP érintették a közoktatást, a kurrikulum formálását megcélzó oktatási programok 

pedig az előző keretein belül jelentek meg.  

 

Az első programozási időszak közoktatás-fejlesztéseihez kapcsolódó stratégiai dokumentumok 

együttes megállapítása, hogy az oktatási szektort érintő legnagyobb problémát (1) az oktatás és a 

munkaerőpiac közötti kapcsolat gyengesége, (2) az iskolarendszer egyenlő esélyeket biztosító 

szerepének korlátozottsága, (3) a szegényes fizikai infrastruktúra és (4) az egész életen át tartó 

tanulás megvalósulásának hiányosságai jelentették, egyben ezek voltak a legfontosabb fejlesztési 

területek is. 

 

A stratégiákat implementációs perspektívából vizsgáltuk, különös hangsúlyt helyezve a hazai 

tervezési-értékelési folyamatok dinamikus kölcsönhatására, a megelőző hazai fejlesztési programok 

(pl. PHARE, ISPA, SAPARD) kontextusteremtő és implementációs vonatkozásainak vizsgálatára, a 

más tagországok ESZA felhasználási tapasztalatainak elemzésére, valamint a stratégiák hazai 

fejlesztési irányokkal való szoros kapcsolatára. Ez utóbbihoz kötődően kiemelten foglalkoztunk a 

közoktatás középtávú stratégiájával, ami közvetlenül hivatkozik a HEFOP és az NFT 

intézkedéseire. Kitértünk az ágazatközi együttműködésről való gondolkodásra, illetve ennek 

magvalósulására, a társadalmi szereplők tervezési-megvalósítási folyamatokba való bevonására, 

ennek megvalósult és tervezett formáira, a szupra-, a makro-, a mezo- és a mikroszintekre, illetve 

ezek megjelenési formáira. Elmondtuk, hogy a mikro szint a társadalmi egyeztetés témakörén belül 

a kommunikációs útvonalak vázolása kapcsán kap hangsúlyosabb szerepet. Végül pedig a 

megvalósítás során végrehajtott (a fejlesztések önálló életéből következő) fejlesztés-átalakulással, 

vagy evolúcióval foglalkoztunk. 

 

A második hazai fejlesztési időszak már követte az uniós tervezési ciklust, azaz a 2007 és 2013 

közötti időszakot ölelte fel. A közoktatást érintő problémák és prioritások kérdésében az első és a 

második periódus fejlesztési tervei között nem fedezhető fel lényeges eltérés. Ennek hátterében 

többek között az első fejlesztési szakasz rövidsége áll. A második időszak kiemelten foglalkozik az 

elsőből származó megvalósítási tudással, ennek megfelelően pedig olyan tervezési és 

implementációs célokat jelöl meg, mint a végrehajtás és a tervezés szorosabb kapcsolatának 

kialakítása, a mérhető és jól definiált célok meghatározása, a közreműködők teljesítményének 

mérése, a szabályozottság oldása, és a korábbi beavatkozások hatásmechanizmusainak feltárása. 
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Emellett hangsúlyosan szerepel a fejlesztési célok értelmezését és az elkötelezettség kialakulását 

lehetővé tevő kognitív váltásának igénye, továbbá megjelenik a kísérletezés tényleges 

alkalmazásának a szüksége is.  

 

A kurrikulumot érintő fejlesztési beavatkozásoknak az első fejlesztési szakaszban két jól 

megkülönböztethető tartalmi iránya alakult ki. Az egyik az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges 

kompetenciák fejlesztése, a másik a társadalmi integráció elősegítése az oktatás eszközével. Már az 

első fejlesztési periódus programjainak kidolgozása során valós igényként fogalmazódott meg, 

hogy a 2004 és 2008 között megvalósult projekteket továbbiak kövessék folytatólagos 

támogatórendszerrel kísérve, hiszen a tanítás-tanulás mélyebb rétegeinek változása csak ezek 

mellett képzelhető el.  

 

A kompetencia alapú oktatás fejlesztését és bevezetését megcélzó programok (HEFOP 3.1, 

TÁMOP 3.1.4) a közoktatás teljes időtartamát átfogva segítették az élethosszig tartó tanuláshoz 

szükséges képességek megalapozását. Ezek mögött már egy olyan tanulás-központú paradigma 

húzódott meg, mely a fejlesztendő kompetenciákra fókuszált. A fejlesztési koncepció hátterében az 

a meggyőződés állt, hogy a kompetenciafejlesztő osztálytermi folyamatok csak akkor valósulhatnak 

meg, ha jelentősen átalakulnak a tanulásszervezési módszerek és a tanulási környezet egésze 

megváltozik. A programok fő tevékenységi a tanítási programcsomagok, tananyagok, taneszközök, 

speciális fejlesztő eljárások kidolgozása, majd ezek széleskörű implementációjának elősegítése 

voltak. Ennek támogatása érdekében hangsúlyos terület lett a célirányos pedagógus-továbbképzés, 

az IKT, az e-learning anyagok és eszközök biztosítása, fejlesztése és terjesztése. 

 

A kurrikulumot érintő másik nagy beavatkozás-csoport (HEFOP 2.1, TÁMOP 3.3, 3.4) elsődleges 

célja olyan befogadó iskolarendszer és pedagógiai környezet kialakítása volt, mely biztosítja a 

hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók számára az integrált nevelést. Hasonlóképpen 

a kompetenciaalapú oktatás elterjesztését megcélzó beavatkozás-csoporthoz, ezek az intézkedések is 

erősen fókuszáltak az osztálytermi folyamatok befolyásolására, a kurrikulumot érintő célirányos 

helyi innovációk elősegítésére. A megcélzott tevékenységek jelentős (az előző beavatkozás-

csoportétól komolyabb) pedagógiai, szemlélet és módszerbeli váltást tettek szükségessé. Azonban az 

esélyegyenlőség biztosítását magasabb szintű és jóval inkább egyértelmű szakpolitikai támogatás 

kísérte, mint a kompetencia-fejlesztő oktatási programcsomagok elterjesztését. A két beavatkozás-

csoport közös támogatórendszerre épült, illetve a kompetenciafejlesztés természetéből adódóan a 

hozzá kapcsolódó programcsomagoknak meg kellett felelniük az integráció kritériumrendszerének 

is.  

 

 

 

 
 

 

 

 



   
 

  32/38 

 

 

Hivatkozott irodalom, dokumentumok 

 

Baráth Tibor (2008): HEFOP 3.13 a mentori tevékenység értékelése, beválás vizsgálat, Kézirat  

Dávid Mária - Barcziné Horváth Márta – Király Róbertné (2010): A pedagógia rendszerek 

bevezetésének feltételei és folyamata. Pedagógiai rendszerek fejlesztési lehetőségeinek, 

akkreditálásának, bevezetésének, alkalmazásának vizsgálata, a közoktatás tartalomfejlesztési 

tevékenységének megújítása érdekében folytatandó K+F +I tevékenység. 6. alprojekt TÁMOP-

3.1.1-08/1-2008-0002 

http://www.educatio.hu/download/tamop_311/2piller_tanulmanyok/06_pedagogiai_rendszerek_bev

ezetesenek_feltetelei/6_tanulmany_feb04.pdf 

Demeter Kinga (szerk): A kompetencia. Országos Közoktatási Intézet, Budapest 

http://www.ofi.hu/tudastar/hazai-fejlesztesi/pala-karoly-kompetencia 

Dóczi Gergely (szerk.) (2012): Oktatási Fejlesztések Magyarországon. Társadalmi Megújulás és 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programok. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Budapest 

Expanzió (2011) TÁMOP 3 értékelése 

www.nfu.hu/download/40130/Értékelőjelentestámop3_vi.pdf 

Expanzió Humán Tanácsadó (2007): A HEFOP 3.1. intézkedés értékelése 

Falus Iván- Környei László-Németh Szilvia-Sallai Éva (szerk.) (2012): A pedagógiai rendszer. 

Fejlesztők és felhasználók kézikönyve. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 

Fazekas Ágnes - Kerber Zoltán(2011): A kompetencia alapú oktatás elterjesztése, Kézirat 

Fazekas Ágnes (2009): A magyar közoktatás fejlesztési törekvései az európai uniós pályázatok 

tükrében. Budapest. Kézirat. 

Fazekas Ágnes (2012): Közép-európai oktatásfejlesztési programok, ELTE, Megjelenés alatt. 

Fazekas Ágnes (2013): Az Európai Unió oktatásfejlesztési tevékenysége. Megjelenés alatt. 

Fazekas Ágnes –Halász Gábor (2012): Az implementáció világa, Megjelenés alatt. 

Forgács András (1999) Az EU strukturális alapok felhasználása az oktatás fejlesztésére 

Görögországban (kézirat, ISM Oktatás, képzés, tudomány munkacsoport, 1998);  

Halász Gábor (1999b): Az oktatási szektor és az EU strukturális politikája – Javaslatok a 

strukturális alapok fogadására való ágazati felkészülés politikájához, online: 

http://halaszg.ofi.hu/download/STR.ALAP%20-%20OM%20policy%20paper.htm#_ftnref1 

Halász Gábor (2006): Uniós hatások a magyar közoktatásban 2002 és 2006 között, Educatio., 

Tavasz. 3-25. o, online: http://halaszg.ofi.hu/download/educatio_2005_december.htm#_ftn11 

Halász Gábor (1998): A strukturális alapok felhasználása az oktatás fejlesztésére - írországi 

tapasztalatok, Kézirat, ISM Oktatás, képzés, tudomány munkacsoport  

Halász Gábor (1999): A strukturális alapok felhasználása az oktatás fejlesztésére Portugáliában 

Kézirat, ISM Oktatás, képzés, tudomány munkacsoport,  

Havas Péter – Kerber Zoltán: A kompetenciafejlesztő programcsomagok hatása a tanítási- és 

tanulási módszerekre UPSZ 2011/7 

HEFOP 2.1 Megakom értékelése 

http://www.hefop.hu/page.php?PageID=238&OpenClose=Időközi értékelés 2005/  

HEFOP 3.1.3, 2005: pályázati felhívás, 

ww.szmm.gov.hu/main.php?folderID=13459&articleID=21767&ctag=articlelist&iid=1 

Kerber Zoltán(szerk)(2011): Sokarcú implementáció,OFI  

http://www.educatio.hu/download/tamop_311/2piller_tanulmanyok/06_pedagogiai_rendszerek_bevezetesenek_feltetelei/6_tanulmany_feb04.pdf
http://www.educatio.hu/download/tamop_311/2piller_tanulmanyok/06_pedagogiai_rendszerek_bevezetesenek_feltetelei/6_tanulmany_feb04.pdf
http://www.ofi.hu/tudastar/hazai-fejlesztesi/pala-karoly-kompetencia
http://www.nfu.hu/download/40130/Értékelőjelentestámop3_vi.pdf


   
 

  33/38 

 

Magyar Köztársaság (2001): A magyar foglalkoztatás- és munkaerőpiaci politika középtávú 

prioritásainak közös értékelése 

Magyar Köztársaság (2002): Magyarország középtávú gazdaságpolitikai programja. Bp.  

Magyar Köztársaság (2003a): Nemzeti Fejlesztési Terv 2000-2006 (NFT), online: 

http://www.sze.hu/etk/_palyazatiras/102_nemzeti_fejlesztesi_terv.pdf 

Magyar Köztársaság (2003c): Közös memorandum a társadalmi befogadásról, online: 

www.szmm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=753  

Magyar Köztársaság (2003b): Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program 2004 – 2006 (online: 

http://www.nfu.hu/doc/129) 

Magyar Köztársaság (2003d): A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képességkibontakoztató 

felkészítésének pedagógiai rendszere, online: http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/orszagos-

oktatasi/hatranyos-helyzetu 

Magyar Köztársaság (2004a): Az Oktatási Minisztérium középtávú közoktatás-fejlesztési 

stratégiája, Budapest, online: http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/om_kozeptavu_kozoktatas-

fejlesztesi_strategiaja_040506.pdf 

Magyar Köztársaság (2004b): Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program, online: 

www.kulturpont.hu/docs/HEFOP.doc 

Magyar Köztársaság (2007): Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 (ÚMFT), online: 

pik.elte.hu/file/_j_Magyarorsz_g_Fejleszt_si_Terv___MFT_.pdf 

Magyar Köztársaság kormánya (2005): A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK 

STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL  

Magyarország kormánya (2007): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 

MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda: (2008): Értékelési jelentés, 

http://www.hefop.hu/page.php?MenuID=125 

Oktatási Minisztérium (2006): Reformok az oktatásban 2002-2006. Budapest 

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/reformok_az_oktatasban_2002_2006.pdf 

Országos Közoktatási Tanács (2009): Jegyzőkönyv 

www.nefmi.gov.hu/letolt/oknt/doc/oknt_091210.pdf   

Perjés István: Dokumentumelemzés- A HEFOP 3.1 programfejlesztéshez kapcsolódó kutatások 

másodelemzése 

Richard E. Matland (1995): Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict 

Model of PolicyImplementation. Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, 

Vol. 5, No. 2. pp. 145-174 

sulinova 2005a: www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=18831 

suliNova, 2005b: www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=18831 

Szőke Judit (é.n.): Az új oktatásszervezési formák tartalmi elemei 

http://www.nefmi.gov.hu/eszmecsere/Szoke.htm 

Szőllősi Tímea (2013): Európai uniós finanszírozással megvalósult közoktatás-fejlesztési 

beavatkozások Magyarországon, megjelenés alatt 

Takács Emőke (2003): Az Európai Unió oktatáspolitikája, MUNICIPIUM Magyarország 

Alapítvány, Budapest, 2003. 

TÁMOP 3.1.4 (2009), 

www.nfu.hu/kozlemeny_a_tamop_3_1_4_08_1_es_tamop_3_1_4_08_2_palyazati_kiirasokhoz 

Vass Vilmos (2003): Nat start, A Nemzeti alaptanterv implementációs terve, Kézirat 

Zsigovits Gabriella szerk. (2008): A közoktatás modernizációjáért A kompetencia alapú 

pedagógiai rendszer fejlesztése és bevezetése a Nemzeti Fejlesztési Terv időszakában 

http://www.anycase.hu/images/ref/pdf/zarokotet.pdf  

http://www.sze.hu/etk/_palyazatiras/102_nemzeti_fejlesztesi_terv.pdf
http://www.nfu.hu/doc/129
http://www.kulturpont.hu/docs/HEFOP.doc
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/reformok_az_oktatasban_2002_2006.pdf
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/oknt/doc/oknt_091210.pdf
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=18831
http://www.nefmi.gov.hu/eszmecsere/Szoke.htm
http://www.nfu.hu/kozlemeny_a_tamop_3_1_4_08_1_es_tamop_3_1_4_08_2_palyazati_kiirasokhoz


   
 

  34/38 

 

NFÜ (2013): Operatív programok – statisztikák, https://emir.nfu.hu 



   
 

  35/38 

 

Mellékletek 

 

1. sz. Melléklet 

A HEFOP 3.1 intézkedés 

 

Kód Megnevezés 
Beérkezett 

pályázat  

Támogatott 

pályázat 

Nyertes 

pályázatok 

százalékban 

Hatályos 

szerződések 

összege 

1 pályázatra 

jutó átlag 

támogatás  

HEFOP 

3.1 
Központi program 954 647 68 

10 558 258 388 

Ft 
16 318 792 Ft 

HEFOP 

3.1.2 

Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő 

Központok (TIOK) megalapítása a 

kompetencia-alapú tanítási-tanulási 

programok elterjesztése érdekében 

41 12 29 
1 764 016 242 

Ft 
147 001 354 Ft 

HEFOP 

3.1.3 

Felkészítés a kompetencia-alapú 

oktatásra 
887 614 69 

7 131 155 759  

Ft 

11 614 260  

Ft 

HEFOP 

3.1.4 

A kompetencia-alapú oktatás 

elterjesztése 
26 21 81 

1 663 086 387 

Ft 

79 194 590 

 Ft 

 

Forrás: Fazekas, 2009 
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2. sz. Melléklet 

 

A HEFOP 3.1.3/ B  

pályázat által támogatott beszerzések 

 

Eszköz 
Minimálisan szükséges feltétel 

Iskola Óvoda 

Fixen szerelt szett: 

projektor
 

+ digitálistábla
 

+ 

hordozható 

számítógép/multimédiás 

számítógép 

Az adaptációban két kötelező és 

egy választott kompetencia-

területenként legalább 1 teremben 

az oktatáshoz (intézményenként 3 

db) 

 

Hordozható szett (mobil 

prezentációs eszközök): 

mobil digitálistábla, projektor, 

hordozható számítógép 

A két kötelező kompetenciaterület 

oktatásához szükséges 

(intézményenként 2 db) 

Intézményenként 

1 db 

Hordozható számítógép
 

Minden második, képzésben részt 

vevő pedagógusonként 1 db 

(intézményenként 3 db) 

Képzésben 

résztvevő 

pedagógusonként 

1 db 

Fixen szerelt multimédiás 

számítógép
 

Az adaptációban két kötelező és 

egy választott kompetencia-

területenként legalább 1 teremben 

az oktatáshoz (intézményenként 3 

db) 

 

Szélessávú internet kapcsolat, 

lokális hálózat biztosítása 

A tantermekben az on-line digitális 

tartalmak elérhetőségének 

biztosítása 

 

Szoftverek 

Flash lejátszó 

Ingyen letölthető 

MathPlayer 

Adobe SVG lejátszó 

Böngésző 

(Internet Explorer 6, 

Mozilla 1.7, 

Netscape 7.2) 

 

Forrás: Fazekas, 2009 
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2. sz. Melléklet 

 

A HEFOP 2.1 intézkedés 

 

 

Kód Megnevezés 
Beérkezett 

pályázat  

Támogatott 

pályázat 

Nyertes 

pályázatok 

százalékban 

Hatályos 

szerződések 

összege 

1 pályázatra 

jutó átlag 

támogatás  

HEFOP 

2.1 
Központi program 852 340 40 

 

4 013 576 553 

Ft 

 

11 804 637 

 Ft 

HEFOP 

2.1.2 

A sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelésének támogatása 

intézményi együttműködés keretében a 

közoktatás területén 

54 8 15 300 059 041 Ft 37 507 380 Ft 

HEFOP 

2.1.3 

A hátrányos helyzetű tanulók integrációs 

felkészítésének támogatása intézményi 

együttműködés keretében a közoktatás 

területén 

80 32 40 473 694 426 Ft 14 802 951 Ft 

HEFOP 

2.1.4 

Modell értékű tanoda típusú 

tevékenységek támogatása a 

hátrányos helyzetű tanulók iskolai 

sikeressége érdekében 

196 67 34 357 652 407 Ft 5 338 096 Ft 

HEFOP 

2.1.5 

Hátrányos helyzetű tanulók integrált 

nevelése 
197 59 30 

1 006 462 396 

Ft 
17 058 685 Ft 

HEFOP 

2.1.6 

A sajátos nevelési igényű tanulók 

együttnevelése 
77 20 26 696 540 729 Ft 34 827 036 Ft 

HEFOP 

2.1.7 
Iskolai szegregáció csökkentése 8 1 13 45 170 000 Ft 45 170 000 Ft 

HEFOP 

2.1.8 

Egyiskolás települések többségében 

halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulókat oktató iskoláinak fejlesztése 

99 36 36 503 986 322 Ft 13 999 620 Ft 
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HEFOP 

2.1.9 

A halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók integrált neveléséből történő 

lemorzsolódásnak csökkentése nyári 

fejlesztő és szabadidős 

tevékenységének megvalósításával 

141 117 83 630 011 232 Ft 5 384 711 Ft 

 

Forrás: Fazekas, 2009 

 


