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I. A KÖZNEVELÉS JELENLEGI TARTALMI SZABÁLYOZÓI 
 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint „az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot a Nemzeti                 
alaptanterv (Nat) biztosítja, amely meghatározza az elsajátítandó műveltségtartalmat, valamint kötelező rendelkezéseket állapíthat meg az              
oktatásszervezés körében, így különösen a tanulók heti és napi terhelésének korlátozására.” 

A Nat a magyar köznevelésben működő háromszintű tartalmi szabályozás (Nat, kerettanterv, helyi tanterv) és irányítás alapdokumentuma. A                 
köznevelési intézmény által ellátott feladatoktól függően a Nat-on kívül az Óvodai nevelés országos alapprogramja, a Kollégiumi nevelés                 
országos alapprogramja, a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelve, a Nemzetiség iskolai oktatásának irányelve, a Két tanítási nyelvű iskolai                 
oktatás irányelve, a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve, a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának                 
irányelve, az Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja rendelkezéseit is figyelembe kell venni. 

A Nat iskolai bevezetését meg kell előznie a ráépülő kerettantervek és oktatási programok kidolgozásának, amelyek – a Nat-tal együtt – irányt                     
mutatnak a tankönyvíróknak, a tanítási segédletek, eszközök készítőinek, továbbá az állami vizsgakövetelmények, valamint az országos               
mérési-értékelési eszközök kidolgozóinak és az iskolák nevelőtestületeinek. A Nat-ban megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési feladatok és               
műveltségi tartalmak a képzési szakasz sajátosságai szerint a kerettantervekben öltenek testet. 

Az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek meghatározó szerepet töltenek be a Nat céljai és feladatai érvényesítésében. Az egyes                   
iskolatípusokban és oktatási szakaszokban a kerettantervek rögzítik: 

- a nevelés és oktatás céljait, 
- a tantárgyi rendszert, 
- az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, 
- a tantárgyak egy vagy két évfolyamonkénti követelményeit, 
- a tantárgyközi tudás- és készségterületek fejlesztésének feladatait, és 
- közlik a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló, illetve ajánlott időkeretet. 

Az egyes műveltségi területeknek lehetnek olyan fejlesztési céljai és tartalmi elemei, amelyek a kerettantervekben nem önálló tantárgyként,                 
hanem más tantárgy/tantárgyak részeként jelennek meg, sőt, a kerettantervi implementációban más műveltségterületek részévé is válhatnak. Az                
intézmény szakmai önállóságát a kerettantervekben kötelező tartalommal nem szabályozott időkeret szabad felhasználása, a módszertani              
szabadság, az engedélyezett kerettantervek közötti választás, illetve az egyedi tantervek engedélyeztetési lehetősége biztosítja. 
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1. A Nat felépítése, műveltségterületei 

Az iskolai nevelés-oktatás egységes pedagógiai folyamat, amelyben a Nat műveltségi területenként határozza meg az iskolai nevelés-oktatás                
pedagógiai tartalmát. A fejlesztési feladatok és közműveltségi tartalmak az egyes nevelési-oktatási szakaszokhoz (alsó-, felső tagozat,               
középiskola) kapcsolódnak. 

A Nat meghatározza: 
- a köznevelés feladatait, értékeit; 
- a fejlesztési területeket, nevelési célokat (erkölcsi nevelés; nemzeti öntudat, hazafias nevelés; állampolgárságra, demokráciára nevelés; az               

önismeret és a társas kultúra fejlesztése; a családi életre nevelés; a testi és lelki egészségre nevelés; felelősségvállalás másokért,                  
önkéntesség; fenntarthatóság, környezettudatosság; pályaorientáció; gazdasági és pénzügyi nevelés; médiatudatosságra nevelés); 

- a tanulás tanítása az iskolai nevelés-oktatás egyes sajátos tartalmi, pedagógiai feladataira, a tanulók fejlesztését támogató pedagógiai                
tevékenységek egymásra épülésére vonatkozó elveket; 

- a kulcskompetenciákat; 
- az iskolai nevelés-oktatás Nat-ban meghatározott szakaszaiban az egyes műveltségi területek százalékos arányát és tartalmát. 

 

1.1. A Nat műveltségi területei 

A Nat-ban tíz műveltségi terület került meghatározásra. 

a) Magyar nyelv és irodalom 
Az alsó tagozattól az érettségiig végigkíséri a diákok iskolai pályafutását. A műveltségi terület kiemelt célja az olvasás megszerettetése, az                   
olvasási és szövegértési stratégiák megismertetése és eszközszintű használata. Az elektronikus ismerethordozók is használhatatlanok biztos              
olvasástudás nélkül. Az anyanyelv ismerete és mindennapi használata elengedhetetlen a társas kapcsolatokban, az önkifejezés, az ismeretszerzés                
és -átadás területén. Az anyanyelvi kompetencia fejlesztéséhez szorosan hozzátartozik az alapvető nyelvtani ismeretek elsajátítása, a nyelvnek,                
mint működő rendszernek a megismerése, az elsajátított nyelvi ismeretek alkalmazása a szövegalkotásban és a szövegek megértésében. 

b) Idegen nyelvek 
A Nat arra törekszik, hogy a készségek, képességek, ismeretek egészséges egyensúlya valósuljon meg, ezért az Európai Kereteknek megfelelően                  
bekerültek a Nat-ba a nyelvi eszközök, feladattípusok, az interkulturális ismeretek és az interkulturális kompetenciák, valamint a tanulási                 
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stratégiák. Emellett hangsúlyt kapott a tantárgyi koncentráció és az infokommunikációs technikák alkalmazása is. Az Idegen nyelvekben a                 
célnyelvi civilizációhoz, kultúrához kapcsolódó ismeretek tanítása is megjelenik. Az idegen nyelvek oktatását legkésőbb 4. évfolyamra el kell                 
kezdeni. 

c) Matematika 
Itt az a közismereti tartalom jelenik meg, amely a tanuló számára matematikából átadandó, egységes műveltségtartalmat határozza meg. Az 1‒4.                   
évfolyamon a műveltségi terület tananyagtartalma cselekvésbe, tevékenységbe ágyazottan kerül átadásra. A későbbi évfolyamoknál kiemelt              
szempont, hogy a szövegértelmezés megfelelő súllyal, gyakorlattal legyen jelen. A tantárgyi ismeretek helyett a hétköznapi problémamegoldó                
kompetencia van a középpontban. 

d) Ember és társadalom 
Több tantárgyat épít magába. Része a társadalmi, gazdasági, állampolgári ismeretek, az etika, honismeret, sőt a filozófia is. Jelen                  
műveltségterület által körvonalazott tudás elsajátítása teremti meg azokat a kognitív és affektív feltételeket, amelyek megalapozzák az egyénnek                 
a társadalom összetett viszonyrendszerén belüli eligazodását támogató problémamegoldó gondolkodás kialakulását. A tananyag elsajátítása             
lehetővé teszi a tanulók számára az iskola utáni életben hasznos tudás és az élethosszig tartó tanulás tartalmi kereteinek és feltételeinek                    
megteremtését, az egyén számára a társadalom bonyolult viszonyrendszerében való tájékozódás képességének kialakítását. 

e) Ember a természetben 
A műveltségi terület pedagógiai-módszertani tervezése a tevékenykedtető tanulási módot támogatja. Tartalmi elemei magukban foglalják a               
természettudományos tantárgyak alapvető elméleteit, ezek mellett kiemelten jelenítik meg az egészségmegőrzés és a fenntarthatóság kérdéseit.               
Fontos alapelv, hogy a természettudományi nevelésnek túl kell mutatnia az iskolai tanulási környezet mesterséges helyzetein és a mindennapi                  
élethez kapcsolódó fejlesztési tartalmakat és közműveltségi elemeket kell közvetítenie. Az alapelvek megvalósításához az egyes tantárgyakon               
(környezetismeret, természetismeret, biológia, fizika, kémia) belül ugyanazt a hét tudásterületet határozza meg: Tudomány, technika, kultúra;               
Anyag, energia, információ; Rendszerek; Felépítés és működés kapcsolata; Állandóság és változás; Az ember megismerése és egészsége;                
Környezet és fenntarthatóság. 

f) Földünk és környezetünk 
Kapcsolódik az Ember és természethez, valamint az Ember és társadalomhoz is. Egyik oldalról az integratív szemléletet tükrözi, másik oldalról                   
tematikai egységekben jeleníti meg azt a tartalmat, melyet a különböző iskolaszakaszokban el lehet várni. A műveltségi terület anyagába beépült                   
a hon- és népismeret, az európai és a regionális tudat. A korábbiaknál is hangsúlyosabban jelennek meg a környezeti tartalmak                   
(környezettudatosság, fenntarthatóság) a közműveltségi elemek között. 

g) Művészetek 
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A Nat egyik komplex területe. Több olyan elemből áll, melynek egy része maga is nehezen kapcsolható a művészethez (pl. média- és                     
mozgóképismeret), más elemei (pl. digitális tudás) az informatikában is jelen van. Klasszikus értelemben a művészetek részterületei: az                 
Ének-zene, Dráma és tánc, Rajz és vizuális kultúra, Mozgóképkultúra. A műveltségi terület a közvetlen tapasztalat és a technikai reprodukciók                   
virtuális világának megkülönböztetését segíti, az értékhordozó művek megismerését, a hazai kulturális örökség védelmét szolgálják. 

h) Informatika 
Bár önálló műveltségterület, cél, hogy az informatikai műveltségi tartalmak ne korlátozódjanak csak az informatika tantárgyra, a tantárgyi                 
keretben elsajátított kompetenciák felhasználhatók legyenek valamennyi műveltségterületen, kapcsolatot létesítsen a nem-konvencionális vagy            
formális tanulási technikákkal és a médiaismerettel; foglalja magába a könyvtár- és könyvtárhasználati ismereteket is. Kiemelten szerepelnek az                 
információkezelés jogi és etikai vonatkozásai, valamint az e-szolgáltatások széles körű tárgyalása. 

i) Életvitel és gyakorlat 
Kiemelt célja: a gyakorlati tudás megteremtése, megerősítése ismereteken és alkalmazásukon keresztül; problémakezelés és döntésképesség,              
valamint a kreativitás fejlesztése; felelősség kérdésének feldolgozása egyéni és csoportos módon; környezettudatosság erősítése. A komplexitás               
jegyében szerepet kap az anyagban: a munkaerkölcs, pénzkereső munkára való felkészítés, önkéntes munka. A testi-lelki-szellemi               
egészségfejlesztés, a családi életre nevelés, közösségi élet, közéletiség, társas kapcsolatok fejlesztése, közlekedési alapismeretek,             
konfliktuskezelés; tapasztalati tanulás, interaktív technikák mind hangsúlyos elemek ezen a területen. Önálló témakör a család, a női és férfi                   
szerepek, a közösség, a társas viselkedés szabályai, erkölcs, hagyomány, közélet, közérdek, hazaszeretet, személyes kapcsolatok. 

j) Testnevelés és sport 
Integráltan jeleníti meg az egész életen át tartó testmozgást, ennek kialakítását a személyiségfejlesztésen keresztül és a mozgásfejlesztést                 
bevezetve a diákokat a különböző sportok mozgásgyakorlataiba, hogy ezzel kialakítsa az egész életre szóló mozgásigényét. 

A Nat műveltségi területek százalékos arányaira vonatkozó ajánlás 
Műveltségi területek  1-4.  5-6.  7-8.  9-10.  11-12.* 

 Magyar nyelv és irodalom  27-40  15-22  10-15  10-15  10 
 Idegen nyelvek  2-6  10-18  10-15  12-20  13 
 Matematika  13-20  13-18  10-15  10-15  10 
 Ember és társadalom  4-8  6-10  10-15  8-15  10 
 Ember és természet  4-8  6-10  15-20  15-20  10 
 Földünk – környezetünk  -  2-4  4-8  5-8  - 
 Művészetek  14-20  10-16  8-15  8-15  6 
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 Informatika  2-5  4-8  4-8  4-8  4 
 Életvitel és gyakorlat  4-8  4-10  4-10  4-8  - 
 Testnevelés és sport  20-25  20-25  15-20  14-20  15 
 * Csak a minimális százalékos arány. 

A nemzetiségi iskolákban a Nat műveltségi területek százalékos arányai a nemzetiségi nyelv és irodalom műveltségi beépítésével kerültek                 
meghatározásra. 
 

1.2. A Nat-ban megjelenő kulcskompetenciák 

Azoknak az ismereteknek, készségeknek és az ezek alapját alkotó képességeknek, attitűdöknek ‒ amelyek birtokában a polgárok egyrészt                 
gyorsan alkalmazkodhatnak a modern világ felgyorsult változásaihoz, másrészt a változások irányát és tartalmát cselekvően befolyásolhatják ‒                
összefoglaló elnevezése az Európai Unión belül (továbbiakban a rövid kifejezés érdekében) kulcskompetenciák. Ezek a következők: 

- Anyanyelvi kommunikáció 
- Idegen nyelvi kommunikáció 
- Matematikai kompetencia 
- Természettudományos és technikai kompetencia 
- Digitális kompetencia 
- Szociális és állampolgári kompetencia 
- Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 
- Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség 
- A hatékony, önálló tanulás 

A különböző kompetenciaterületekben megjelenő ismeretek, készségek számos tanulási helyzetben és összefüggésben alkalmazhatók különféle             
célok elérésére, különböző problémák és feladatok megoldására, ezért több műveltségterülethez is köthetők. Több kompetencia egymásba               
fonódik. 
  

10 



2. A kerettanterv 

Az oktatásért felelős miniszter által kiadott, illetve jóváhagyott kerettantervek jelentik a tartalmi szabályozás következő szintjét. 

A Nat-ban megfogalmazottak alapján a kerettantervek határozzák meg a tanulás-tanítás folyamatában a fejlesztési feladatokat, továbbá a                
műveltségi tartalmak mélységét és alapul szolgálnak a kimeneti követelmények meghatározásához. 

Az egyes iskolatípusokban és oktatási szakaszokban a kerettantervek rögzítik a nevelés és oktatás céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes                   
tantárgyak témaköreit, tartalmát, a tantárgyak egy vagy két évfolyamonkénti követelményeit, a tantárgyközi tudás- és készségterületek               
fejlesztésének feladatait, és közlik a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló, illetve ajánlott időkeretet. 

Az egyes műveltségi területeknek lehetnek olyan fejlesztési céljai és tartalmi elemei, amelyek a kerettantervekben nem önálló tantárgyként,                 
hanem más tantárgy/tantárgyak részeként jelennek meg, sőt, a kerettantervi implementációban más műveltségterületek részévé is válhatnak. 

A Nat műveltségi területeinek arányai alapján kerültek kialakításra a kerettantervekben a tantárgyak óraszámai. 

Az egyes iskolatípusokban és oktatási szakaszokban a kerettantervek rögzítik nevelés- oktatási céljait, a tantárgyait, a tantárgyak témaköreit,                 
tartalmát, évfolyamonkénti követelményeit, a feldolgozáshoz ajánlott időkeretet. 

 

A kerettantervi rendelet (51/2012 EMMI rendelet) óratáblái 

 

a) Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1–4. évfolyamon 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 
Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 
Idegen nyelvek       2 
Matematika 4 4 4 4 
Erkölcstan 1 1 1 1 
Környezetismeret 1 1 1 1 
Ének-zene 2 2 2 2 
Vizuális kultúra 2 2 2 2 
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Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 
Testnevelés és sport 5 5 5 5 
Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 
Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
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b) Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 5–8. évfolyamon 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 
Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 
Idegen nyelvek 3 3 3 3 
Matematika 4 3 3 3 
Történelem, társad. és állampolgári ism. 2 2 2 2 
Erkölcstan 1 1 1 1 
Természetismeret 2 2   
Biológia-egészségtan   2 1 
Fizika   2 1 
Kémia   1 2 
Földrajz   1 2 
Ének-zene 1 1 1 1 
Vizuális kultúra 1 1 1 1 
Dráma és tánc/Hon- és népismeret 1    
Informatika  1 1 1 
Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  
Testnevelés és sport 5 5 5 5 
Osztályfőnöki 1 1 1 1 
Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 
Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

c) Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a gimnáziumok 9–12. évfolyamán 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 
Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 
I. idegen nyelv 3 3 3 3 
II. idegen nyelv 3 3 3 3 
Matematika 3 3 3 3 
Történelem, társad. és állampolgári ismeretek 2 2 3 3 
Etika     1   
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Biológia – egészségtan   2 2 2 
Fizika 2 2 2   
Kémia 2 2     
Földrajz 2 2     
Ének-zene 1 1     
Vizuális kultúra 1 1     
Dráma és tánc/Mozgóképkult. és médiaism. 1       
Művészetek (Ének-zene, Vizuális kult., Dráma és 
tánc, Mozgóképkult. és médiaism. választható)     2 2 

Informatika 1 1     
Életvitel és gyakorlat        1 
Testnevelés és sport 5 5 5 5 
Osztályfőnöki 1 1 1 1 
Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 
Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

d) Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a szakgimnáziumokban 
(Ágazatonként eltérő.) 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 
Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4  - 
Idegen nyelv 4 4 4 4 4 
Matematika 3 3 3 3  - 
Történelem 2 2 3 3  - 
Etika - - - 1  - 
Informatika 2 2 - -  - 
Művészetek - - 1 -  - 
Testnevelés 5 5 5 5  - 
Osztályfőnöki 1 1 1 1  - 
Kötelező komplex természettudományos 
tantárgy  3 - - - - 
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Ágazathoz kapcsolódó természettudományos 
tantárgy (Biológia/Kémia/Fizika/Földrajz) - 2 2 2  - 

Kötelezően választható: Érettségi tárgy, v. Id. 
nyelv, v. Term. tud. tárgy v. Informatika, v. 
Szakmai tárgy 

- - 2 2  - 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek - 1 - -  - 
Érettségire épülő (fő) szakképesítés 8 8 7 7 31 
Érettségi vizsga keretében megszerezhető 
szakképesítés 3 4 3 3  - 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 36 35 35 35 
 
e) Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a szakközépiskolákban 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
Kommunikáció – magyar nyelv és 
irodalom 2  1  – 

Idegen nyelv 2  2  2  
Matematika 2  1  – 
Társadalomismeret 2  1  – 
Természetismeret 3  – – 
Testnevelés 5  5  5 
Osztályközösség-építő Program 1  1  1  
Szabad órakeret 1  0  1,5  
Szakmai 
elmélet és 
gyakorlat 

Kötött órák 14,5  23  23  
Szabadon 
felhasználható órakeret 2,5  2  2,5  

Heti összes óraszám 35  36  35  
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f) A tanulók heti tanóra terhelése 
(A tanulók maximális heti óraszámát az Nkt., Nat szabályozza.) 

Évfolya
m 

A tanuló 
finanszíro-zott heti 

óraszáma 
(Nkt. 6. melléklete 

szerint) 

Választható óra/hét 
(Nat által biztosított plusz 

óraszám/hét) 

Óra/hét 
(kerettantervi rendeletben) 

1. 25 2 25 
2. 25 2 25 
3. 25 2 25 
4. 27 2 27 
5. 28 3 28 
6. 28 3 28 
7. 31 4 31 
8. 31 4 31 
9. 35 4 35 
10. 36 4 36 
11. 35 4 35 
12. 35 4 35 

 

A kerettantervi rendelet 2016. évi módosítása 
 

A módosítás a tartalomcsökkentésre vonatkozó célkitűzésének megfelelően az általános iskola 1‒2. évfolyamaiban az új tananyag feldolgozása                
és a megelőző ismeretek ismétlése, gyakorlása a 45 perces tanórai időtartam ⅔ részében, tehát 30 perc alatt megvalósulhat, a fennmaradó időt                     
pedig játékos módon lehet felhasználni. Ez a módosítás a szakmai gyakorlatban eddig is létező módszertant megerősítését, kommunikációját                 
szolgálja. A tanórából fennmaradó 15 percnyi időtartamot a pedagógus módszertani szabadságát figyelembe véve és el nem vitatva a gyermekek                   
érdeklődéséhez, fáradtságához igazodva töltsék szabad játékkal, aktív tevékenységgel. 
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A kerettantervi rendelet 2016. évi módosításával a pedagógusok szélesebb jogkört kaptak ahhoz, hogy helyi szinten alkalmazkodhassanak a                 
tanulócsoportjaik és az egyes tanulóik képességeihez és tanulási tempójához, így biztosíthatják jobban a tanulás végső eredményességét. A                 
pedagógusok a kerettantervi témaegységekhez rendelt kötelező óraszámoktól eltérhetnek, és a témaegységekben szereplő témák egy részét (max.                
20‒30%-át) differenciálhatják vagy elhagyhatják. A le nem fedett órakeret felhasználásáról a szaktanár dönt, hogy az adott tanulócsoport egyedi                  
szükségletei szerint hogyan használja fel a rendelkezésre álló órakeretet. Ezzel elvileg minimálissá vált a kerettanterv szabályozó hatása. 
 

A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos köznevelési feladat teljesítéséhez készített               
kerettantervek: 

‒ Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve 
‒ Kerettanterv az Arany János Tehetséggondozó Programja 9. évfolyamának tantárgyai és a 9–12. évfolyam önismeret és               

tanulásmódszertan/kommunikáció tantárgyak oktatásához 
‒ Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programjának 9. előkészítő évfolyama számára 
‒ Kerettanterv a köznevelési típusú sportiskola neveléséhez-oktatásához 
‒ Matematika speciális tagozat kerettanterve 
‒ Magyar mint idegen nyelv kerettanterv 1–12. évfolyam számára 
‒ Magyar nyelv és irodalom kerettanterv 9–12. évfolyam számára 
‒ Ének-zene emelt óraszámú kerettanterv 1–8. évfolyam számára 
‒ Testnevelés és sport kerettanterv (heti 3 óra) 1–12. évfolyam számára 
‒ Családi életre nevelés kerettanterve 1-12. évfolyam számára 
‒ Hon- és népismeret kerettanterve 1–8. évfolyam számára 
‒ Jelenismeret kerettanterve 7–12. évfolyam számára 
‒ Katonai alapismeretek kerettanterve 9–12. évfolyam számára 
‒ Pénzügyi és gazdasági kultúra kerettanterve 7-10. évfolyam számára 
‒ Vállalkozzunk! kerettanterv 7–10. évfolyam számára 
‒ Munkapiac kerettanterv 9-10. évfolyam számára 
‒ Etikus vállalkozói ismeretek 11-12. évfolyam számára 
‒ Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek kerettanterv 11-12. évfolyam számára 

17 

http://kerettanterv.ofi.hu/07_melleklet_miniszter/k1_07_egyeb/index_csen.html
http://kerettanterv.ofi.hu/07_melleklet_miniszter/k1_07_egyeb/7.16_munkapiac_9-10_mk.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/07_melleklet_miniszter/k1_07_egyeb/index_testnev_3ora.html
http://kerettanterv.ofi.hu/07_melleklet_miniszter/7.5_Specmatek/index_specmat.html
http://kerettanterv.ofi.hu/07_melleklet_miniszter/k1_07_egyeb/index_enek_emelt.html
http://kerettanterv.ofi.hu/07_melleklet_miniszter/index_miniszter.html
http://kerettanterv.ofi.hu/07_melleklet_miniszter/k1_07_egyeb/7.17_etikus_vallalk_11-12_mk.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/07_melleklet_miniszter/k1_07_egyeb/7.18_kozgazd_pu_alapism_11-12_mk.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/07_melleklet_miniszter/k1_07_egyeb/index_magyar_idegen.html
http://kerettanterv.ofi.hu/07_melleklet_miniszter/7.1_NYEK/index_nyelvi_elokeszito.html
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http://kerettanterv.ofi.hu/07_melleklet_miniszter/7.4_Sportisk/index_sport.html
http://kerettanterv.ofi.hu/07_melleklet_miniszter/7.2_AJTP/index_AJTP.html
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‒ Nemzeti lovaskultúra kerettanterve 3–5. évfolyam számára 
‒ Kajak-kenu – vízijártassági ismeretek kerettanterve 5–8. évfolyamszámára 
‒ Vitorlázás – vadvízi ismeretek kerettanterve 5–8. évfolyam számára 
‒ Bejárható Magyarország kerettanterve 5–8. évfolyam számára 
‒ Bringaakadémia kerettanterve 3-4. vagy 5–6. évfolyam számára 
‒ Sakk-logika kerettanterv 1–4. évfolyam számára 
‒ Képességfejlesztő sakk kerettanterv 1–4. évfolyam számára 
‒ Saktika (sakk-matematika) kerettanterv 9–10. évfolyam számára 
‒ "Énekes iskola" kerettanterve 1–8. évfolyam számára 
‒ Tanyapedagógia – a háztáji gazdálkodás gyakorlati ismeretei 1–8. évfolyam számára 
‒ Természettudomány kerettanterv a művészeti szakközépiskolák számára 
‒ A belügyi rendészeti ismeretek tantárgy kerettanterve a középiskolák 11-12. évfolyamai számára 
‒ Az iskolai labdarúgás kerettanterve a köznevelés 1–4., 5–8. és 9–12. évfolyamai számára 
‒ Kosárpalánta kerettanterv 1-4. évfolyam számára 
‒ Szivacskézilabda kerettanterv 1-4. évfolyam számára 
‒ A Waldorf Iskolák kerettanterve 

 

3. A helyi tanterv 

Az iskola helyi tantervében a miniszter által kiadott kerettanterv kötelező tantárgyak és óraszámok átvétele mellett a nevelőtestület dönti el az                    
évfolyamonkénti szabad órakeret felhasználási módjáról. Dönthettek például a minimális óraszámmal közölt tantárgyak időtartamának             
megemelése mellett, vagy szabadon választható tantárgyat vezethetnek be. Választhatnak a kerettantervekben szereplő emelt óraszámú tantárgyi               
kerettantervet, illetve alkalmazhatnak az iskola gyakorlatában korábban kidolgozott és/vagy használt tantárgyi tantervet, továbbá az iskolák saját                
tantárgyat/tantárgyakat is alkothatnak. 

A 2012. évi Nat alapján készült helyi tantervek a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben az első, ötödik és kilencedik évfolyamon kerültek                    
bevezetésre. 
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II. AZ ÚJ NAT PEDAGÓGIAI KONCEPCIÓJA 
 
 

Prof. dr. Csépe Valéria 
Versenyképesség, értékteremtés, méltányosság 

 
 

1. Vezetői összefoglaló 

1.1. Előzmény 

A 21. század társadalmi, gazdasági és természeti kihívásaira megfelelően felkészíteni képes oktatási rendszer iránti elvárási nyomás                
folyamatosan nő a fejlett országokban, így Magyarországon is. Az új kihívások csak részben konkrétak, a gyorsan és gyakran előre nem                    
jelezhető, ám a korábbiaktól eltérő ismeret-, tudás- és készségalkalmazást igénylő változásokra történő felkészülést egy új köznevelési stratégia                 
tudja megalapozni. A nemzeti köznevelést érintő stratégiai célok megvalósításához elengedhetetlen a szemléletében és tartalmi arányaiban               
korszerű, rugalmas alkalmazást biztosító, szabályozott nemzeti alaptanterv. 
 

1.2. Az új tartalmi szabályozással összefüggő stratégiai alapvetés 

Az új tartalmi szabályozás szakmai koncepciójában az alaptanterv (curriculum) az a legmagasabb szintű, általános érvényű keret, amely                 
Magyarország valamennyi köznevelési intézményében a mindenkire kötelezően érvényes nevelési célokat, oktatási tartalmakat            
(műveltségterületek és tartalmi sarokpontok) és ezek egymáshoz való viszonyát és arányait meghatározza. 

a) Az alaptanterv általános, időtálló, a tartalmi szabályozás „alaptörvénye”. 
Ebből kell levezetni valamennyi kerettantervet. 

b) A kerettantervek konkrét tartalmat határoznak meg évfolyam (életkor), iskolai szint és típus, valamint a nevelési-oktatási feladatok                
általános és speciális területei szerint. 
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A konkrét nevelési és oktatási feladatokra (műveltségterületek, tantárgyak, tartalmak) lebontott tartalom (ismeretek, tudásrendszer,             
készségek), valamint ezek arányai, a műveltségterületek koherenciája, egymáshoz való viszonya a kerettantervek rendszerében kerül              
meghatározásra. Az alternatív tantervek specifikus tartalommal (tantárggyal) bővíthetők, ez nem érinti azonban a közismereti tartalom               
kötelező összetevőit. 

c) A helyi tantervek levezetése a kerettantervekből történik. 
Ennek kötelező alap- és bővíthető tartalmait a kerettantervekben meghatározott szabályok rögzítik.  
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1.3. Az új Nat sarokpontjai 

a) Az új alaptanterv, összhangban a hatályos alaptantervvel, az általános, valamennyi magyarországi köznevelési intézmény számára kötelező               
nevelési és oktatási célokat és tartalmakat határozza meg. Eltérő iskolatípusok esetében a nemzeti alaptantervben foglaltak a közismereti                 
tartalmak tekintetében kötelező érvényűek. 

b) A műveltségterületek tartalmi arányai az új nemzeti alaptantervben súlyozottan, az ebből levezetett kerettantervek számára egyértelmű               
tartalommal és szerkezetben kerülnek meghatározásra. 

c) Az elmélet, a gyakorlat és az alkalmazás aránya és viszonya új alapokra épül, a megszerzett ismeretek és készségek használatát, az                    
alaptanterv, s értelemszerűen a kerettantervek a tudás alkalmazását a jelenleginél nagyobb súllyal kezelik (szakmai alapozás a TIMSS, PISA                  
és az országos kompetenciamérési adatok együttes értelmezése alapján). 

d) A műveltségterületek kapcsolódása a jelenség alapú tudásszervezésre épül, s ezzel túllép a kulcskompetenciák területei szerint meghatározott                
ismeretalapú oktatáson. 

e) Az évfolyamok és életkori szakaszok figyelembe vételével oktatási szintenként (2., 4., 8., 12. évfolyam) kerülnek meghatározásra a nemzeti                  
oktatási standardok. 

f) A szintek be- és kimenetének meghatározásával egyidejűleg meghatározásra kerül ezek illesztésének (pl. óvoda és iskola, alsó és felső                  
tagozat, felső tagozat és középiskola) tartalma és módszertana. 

g) A tananyagokkal kapcsolatos tartalmi és módszertani elvárások (átstrukturált, súlyozott, kereszttartalmakat beépítő) általános kereteit a Nat,               
konkrét előírásait a kerettanterv, helyi alkalmazását az ebből levezetett helyi tanterv határozza meg. 

h) A differenciált oktatás keretei, valamint a kerettantervi elágazásokat, kapcsolódásokat lehetővé tevő tanulói utak általános elvei a Nat-ban,                 
konkrét előírásai a kerettantervekben kerülnek meghatározásra. 

i) A komplex fejlesztés kötelező és ajánlott kereteit a Nat, konkrét előírásait a kerettanterv határozza meg. 

A megújítás területei között kiemelten szerepel: 
- a stabil alapkészségek kialakítása (olvasás és szövegértés, matematika); 
- a természettudomány életkorhoz illesztett megújítása; 
- a műveltségterületek, tantárgyak illesztése, a tartalom integrációja; 
- a jelenség-alapú tudásszervezés tartalmi és módszertani meghatározása; 
- a művészettel és művészetre nevelés megerősítése; 
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- az idegen nyelv gyakorlati, készség szintű használata; 
- a nem formális oktatás (szabadidősport, szakkör, témahét) területei; 
- a digitális műveltség  összhangban a DOS-sal; 
- az egész napos iskola nevelési-oktatási feladatainak megerősítése. 

A nevelési célok, feladatok között hangsúlyosan szerepel: 
- a nemzeti identitás megerősítése; 
- az életvezetési készségek; 
- a mindennapos testnevelés; 
- új ismeretek (digitális, vállalkozói, pénzügyi) integrálása; 
- a művészettel és művészetre nevelés (kiemelten az ének és zene); 
- etika vagy hit- és erkölcstan. 

 

1.4. Koncepció 

A 21. század társadalmi, gazdasági és természeti kihívásaira megfelelően felkészíteni képes oktatási rendszer iránti elvárási nyomás                
folyamatosan nő a fejlett országokban, így Magyarországon is. A hagyományos iskolák megújítása több területen átgondolt alapozást és                 
súlyozott, lehetőség szerint széleskörű egyetértésre épülő döntést igényel. A gazdasági környezet lokális és globális változásaira felkészíteni                
képes, strukturált rugalmasságot biztosítani tudó iskolarendszer fundamentuma a közoktatás és -nevelés. Ennek átalakítása az egyes országokban                
eltérő tartalmú és mértékű folyamat, ám mindenütt érinti az alaptantervet is. Ezért egy új tartalmi szabályozó rendszer megalkotásának alapvető,                   
s egymástól függetlenül nem kezelhető, fő szempontjai: 
(1) az átalakításnak rendszerszerűnek kell lennie, beleértve az általános elveket és kereteket rögzítő alaptantervet, valamint az ismeretek, a tudás                  

és készség, s ezeknek a tanulási helyzettől független alkalmazását (kompetencia) meghatározó konkrét és koherens tartalmi rendszer, a                 
kerettantervek korszerű kialakítását; 

(2) a megújítás vezérelve a versenyképesség, az értékteremtés és a méltányosság, s ehhez szükséges az élethosszig tartó tanulásra felkészítő                  
oktatási és nevelési tartalmak meghatározása a minőség és a hatékonyság alapján; 

(3) az alaptantervből levezetett tartalmi és szabályozó rendszer folytatólagos javításának és megújulásának össze kell kapcsolódnia a korábbi                
eredmények (tanulói, iskolai, országos) értékelésével, az oktatási tartalmak és a nevelési célok konkrét összetevőit meghatározó               
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dokumentumokban (kerttantervek) rögzített kimeneti eredményességet a szükséges beavatkozás szintjét és módszerét is kijelölő             
visszacsatolással kell biztosítani. 

Ezen általános elvek mellett egy új, korszerű alaptanterv koncepciójának támaszkodnia kell a hatályban lévő alaptantervre fenti elvárásoknak                 
való megfelelése szerinti elemzésére. Figyelembe kell venni ezen kívül a nemzetközi – s a szellemi, kulturális hasonlóságok s részben közös                    
történelmi sors hasonlóságai miatt elsősorban az európai – oktatási térben sikeres országok alaptanterveiben azonosan megjelenő korszerű                
célokat, elveket és tartalmakat, s ezek szakmai elemzésén túl össze kell vetni az ország, jelen esetben Magyarország nevelési és oktatási                    
hagyományaival, aktuális gyakorlatával. A magyarországi köznevelés és közoktatás ezek együttes figyelembe vételével megalkotott             
szabályozással javíthatja oktatási rendszerének szakmai hatékonyságát nemzeti és nemzetközi szinten a korszerűség, minőség, versenyképesség              
és méltányosság terén. 
 
 

2. Az alaptanterv definíciója 

Az alaptanterv olyan koherens egységbe szervezett kerete a nemzeti oktatási és nevelési feladatoknak, amely legalább az alábbiakat tartalmazza: 
- a tanulás/tanítás tartalmi összetevőit; 
- az alapvető, az oktatás folyamatában közvetített és elérendő nevelési célokat; 
- azt a folyamatot, amelyben a tanulók elérhetik az alaptantervben meghatározott kimeneti mutatókat; 
- a tanító/tanár számára egyértelmű, a tanításban megvalósítandó oktatási és nevelési feladatokat, s azok összefüggéseit; 
- a tanítás és tanulás kontextusát. 

Az alaptanterv meghatározza a teljesítési és felelősségi szinteket, s azokat az elvárásokat, amelyeknek az alaptanterv implementációjában meg                 
kell felelni. Ez utóbbiak: 

- a műveltségterületek korszerű szemléletű tudástérképe; 
- a kognitív és affektív fejlődés (életkori sajátosságok) szakaszhatárai szerint meghatározott oktatási feladatok, nevelési célok; 
- a kulturális és nyelvi eltérések figyelembe vétele; 
- a valamennyi fejlődési területet átfogó, tudásintegrációt előkészítő tartalom; 
- a tanulók teljesítményében, illetve annak egyes területein pozitív kimenet biztosítása. 

Ennek értelmében az alaptanterv és a kerettantervek viszonyában az általános keret meghatározása és a konkrét tartalom felépítés a két lényeges                    
elv. 
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Nemzeti alaptanterv: általános oktatási és nevelési célok leírása strukturális keretben. 

Kerettanterv: szabályokba rendezett, súlyozott (a legkorszerűbb tanterveknél jelenség-alapú) tartalmak rendszere, a nevelési célok             
teljesülésének, valamint e műveltségterületek szakmailag elfogadott ismeret-, tudás- és készségarányainak a meghatározásával. 
 
 

3. Az alaptantervek fejlődési útjai 

A 20. századi oktatást kezdetben az ismeret-alapú felépítés jellemezte, ennek a tudással és az alkalmazással (kompetencia) egy rendszerben                  
történő kezelése, a köznevelés tartalmi kereteiben történő bennfoglalása, több országban viszonylag későn jelent meg. A kulcskompetenciákat                
előtérbe helyező tartalmi szabályozást bevezető, s a módszertant is megújítani képes országokban a várt javulást a nemzetközi mérések                  
eredményei is egyértelműen jelezték. A kulcskompetenciák középpontba emelése önmagában nem vált a siker garanciájává. Az ismeretalapú                
oktatástól elszakadni nem képes alaptantervek bevezették ugyan a kulcskompetenciák szerinti tananyagtagolást, ám valódi elmozdulás a kognitív                
és érzelmi fejlődés, a test, a szellem és a személyiség fejlesztésének tudományosan megalapozott figyelembe vétele nélkül történt. Az                  
ismeretalapú oktatást korábbi terjedelmében megtartó alaptantervek és kerettantervek zsúfolttá, a tanulók egyre nagyobb hányada számára               
elsajátíthatatlanná és/vagy alkalmazhatatlanná váltak. Ezeknek az alaptanterveknek a sikerét gátolta az is, hogy a tanítás módszerei csak részben                  
változtak, s az ismeretbővülés nem vezetett a tudás és készségek alkalmazás irányú integrálásához. Azokban az oktatási rendszerekben,                 
amelyekben az iskolák „digitális forradalma”, benne az új oktatástechnológiák elterjedt alkalmazása elmaradt, a pedagógusok jelentős               
hányadának digitális készségei és eszközhasználatai kultúrája késésben van, a siker elmaradása és a lemaradás erősödése elővételezhető, s ma                  
már jól látható. 

A 21. század második évtizedében a sikeres oktatási rendszerekben a megújuló (post-2015 elvárások, lásd UNESCO stratégia) alaptantervek                 
túllépnek a kulcskompetenciákra egyszerűsített elveken, s tudásrendszerekben gondolkodnak. Az alaptantervek szervező elve a tartalmat              
jelenségalapon szervező és módszereiben is több komponensű, azaz a hagyományos módszereket (tankönyv, laboratórium stb.) a digitális                
oktatástechnológiai módszerekkel ötvöző oktatás. A műveltségterületek ismereteit, a képességek fejlődését, a készségek és kompetenciák              
fejlesztését, a tanulók fejlődésének a változó környezet (pl. digitális világ) által előhívott változásait ismerő, a tudásrendszer szerkezetének                 
korszerű ismereteit beépíteni képes alaptantervekben ma a kulcskompetencia szervező és nem irányító elv. 

Amíg a 20. századot a tantárgyakba szervezett ismeretek jól elkülönülő, a területek közötti összefüggéseket külön nem erősítő rendszere                  
jellemezte, a 21. század kulcsfogalma a tanulni tudás, az ismeretek, a tudás és készségek rendszere, összetevőinek arányos megjelenítése, az                   
alkalmazni tudás, a problémamegoldó gondolkodás, s ehhez az oktatás eredményességének folyamatos követése a mérés-értékelés komplex               
módszereivel. 
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A 20. században elvárt, elsősorban ismeretalapú oktatás és értékelés (a) és 

ezek differenciálódása és bővülése a 21. században (b) 

Az (a) panel két egyszerű íve jól mutatja, hogy a 20. század fő jellemzője a tanítás és tanulás alaptantárgyakba szervezése, s a tantárgyi                       
ismereteket mérő értékelés. A 21. századi elvárások összetettebbek (b), ezért a tanulni tudás és a tanultak alkalmazásának fő összetevői (1) a                     
mindennapi életben szükséges ismeretek és készségek, (2) a 21. századi tartalmak és készségek, (3) az alaptantárgyi tudás (ebben beágyazva a                    
szükséges ismereteket) és készségek, (4) a tanulni és gondolkodni tudás és (5) az infokommunikációs eszközök magas szintű alkalmazása, azaz a                    
digitális írástudás. A mérés-értékelés 21. századi fejlettsége ma lehetővé teszi az oktatási rendszer (PISA, TIMSS stb.), az oktatási intézmény                   
(éves kompetenciamérések) és a tanuló teljesítményének (pedagógiai diagnosztika) felmérését, s ezzel a megfelelő szintű visszacsatolást. Azt a                 
visszacsatolást, amely nélkül nincs valódi szabályozás, azaz beavatkozás és követés az ország, intézmény és az egyén, azaz a tanuló szintjén. 
 
 

4. Elvárások a korszerű alaptantervekkel szemben 

A nemzeti szinten és nemzetközi összehasonlításban is sikeres közoktatás és - nevelés tartalmát meghatározó alapdokumentumoknak (Nat,                
kerettanterv) nem elég, ha korszerűek, rugalmasnak is kell lenniük. Az erre épülő tanulási útnak szabályozottnak kell lennie, de nem lehet merev,                     
minden lépésében rögzített, hanem a visszacsatolásra (például pedagógiai diagnosztika) építő változtatást is magában kell foglalnia ahhoz, hogy                 
hosszú távon érvényes és használható legyen. A sikeres tanulni megtanító 21. századi iskola feladatai ezért eltérnek a korábbiaktól. 

A korszerű oktatási rendszer, ezt alaptantervének is rögzítenie kell, alkalmazkodó változásra képes. Az alaptanterv adja a fundamentumot, s a                   
kerettanterv teszi lehetővé a gyakorlat által visszaigazolt, bizonyítékok alapján bevezetésre kerülő változtatást. Az alaptanterv határozza meg a                 
tartalmi struktúrát, a stabil célrendszert, a nemzeti oktatás és nevelés magasabb szintű rendjét, a kerettanterv pedig ennek konkrét összetevőit. A                    
képességek eltérő fejlődését, s így az egyéni különbségeket is figyelembe venni, a tehetséget kibontakoztatni és a hátrányokat csökkenteni is                   
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képes oktatás és nevelés alapfeltétele a képesség kibontakozásának, a legfontosabb készségek és a stabil tudás kialakításának. Ebben szerepet kap                   
az életszerű, praktikus kontextus. Az oktatás tartalma és módszertana a kognitív fejlődésen kívül az érzelmi, szociális és morális fejlődés életkori                    
szakaszokhoz köthető fejlődését is figyelembe veszi. 

A mindennapi életvezetéshez szükséges ismeretek, attitűd és tudatosság kialakítása a korszerű oktatás keretében történik, az úgynevezett                
életkészségek kialakítása is az iskola feladata. Ma a kialakítandó tudatosságkategóriák sora, a teljesség igénye nélkül, igen hosszú: környezeti,                  
fogyasztói, pénzügyi, gazdasági, üzleti, állampolgári, internet, média, egészség. 

Az oktatásnak kapcsolódnia kell a tapasztalatszerzéshez és a mindennapi alkalmazhatósághoz. Be kell vinnünk az iskolába a világot, és ki kell                    
vinnünk az iskolát a világba. Ezek nélkül nem fogjuk elégséges szinten kialakítani a tanulásban, s később az életben is, szükséges tanár-diák,                     
diák-diák interakciókat. Utóbbi teszi lehetővé a kortársoktatást, valamint az együttműködés új formáinak elsajátítását, amely a jelen és a jövő                   
foglalkoztatását meghatározó képesség. 

Korszerű oktatás nem lehetséges digitális írástudás nélkül, ezt az alaptantervnek is rögzítenie kell. A releváns tartalmak megjelenítése az                  
alaptantervben előfeltétel, a rendelkezésre álló eszközök akkor segítik a megértést, s a tudásmélyítést. Az oktatáshoz illeszkedő programok                 
pedagógiai elvekre kell épüljenek, a digitális eszközök szabályozott alkalmazásával hatékonyan fejleszthető a logika, a problémamegoldó,               
kritikus és a rendszerszintű gondolkodás. Ezen kognitív funkció nélkül nincs alkotás és innováció, alkotás és innováció nélkül nincs gazdasági                   
felemelkedés, a változó munkaerőpiachoz történő sikeres alkalmazkodás. 

A társadalmi és politikai elvárásokban egyre hangsúlyosabb egészség, harmonikus személyiségfejlődés az iskola feladatai között szerepel ezért                
az alaptantervben is hangsúlyos helyet kell kapnia. Az alaptantervben meg kell jelölni azokat a nevelési célokat, amelyek a kerettantervben                   
konkrét feladatokat határoz meg a tanulók reális önértékelése, önreflexiója, személyközi kapcsolatainak egészséges rendszere, verseny- és               
együttműködési képességének egészséges egyensúlya, az önmonitorozás, alkalmazkodóképesség, kiszámíthatóság, szociális felelősség, etikus           
viselkedés, s morális fejlődés támogatására. Utóbbit alakítja a pedagógus munkájának minősége, értékelő attitűdje, konfliktuskezelése, szociális               
érzékenysége is. Ezért a köznevelés intézményeinek értékelésében, a tartalmi elemeken túl, az oktatás eredményességének értékelésében helye                
lenne a tanulói közérzet, elégedettség értékelésének, hasonlóan a felsőoktatás minőségbiztosítási elvárásaihoz. Itt is érvényes, mint ahogy az                 
oktatási eredmények (ismeret, tudás, készség, kompetencia, életszerű alkalmazás) esetében, hogy a mutatók követése nem csupán az adott állapot                  
statikus megállapítását szolgálja, hanem célja a visszacsatolás is.  
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5. Az új alaptanterv legfőbb szempontjai 

A megújítás legfőbb célja csak az lehet, hogy az oktatás rugalmas, tanulóra fókuszáló, s egyszerre versenyképes, értékközvetítő és méltányos                   
legyen. Mindenekelőtt azt kell figyelembe vennünk, hogy hogyan nevelünk, melyek azok az egyetemes és nemzeti értékek, amelyeket nevelési                  
célként kitűzünk az egészséges testi és lelki fejlődés támogatására. Gazdasági versenyképességünk azt is megköveteli, hogy az élethosszig tartó                  
tanulás legszükségesebb készségeit, a tanulni tudást és a tanultak gyakorlati alkalmazni tudását, sikeresen alakítsuk ki. Ehhez a tudomány és a                    
gyakorlatban művelt pedagógia együtt kell kialakítsa azt a keretet, amely meghatározza, hogy milyen életkorban mit, mennyit, milyen arányban                  
és mélységben kell iskoláinkban mindenki számára megtanítani. A méltányosság elvének érvényesülése az alaptantervben kettős specifikációt               
kíván meg. Ezek; (1) a szociális, kulturális és biológiai eltérésekkel együtt járó atipikus fejlődésűek felzárkózását segítő, valamint (2) a tehetség                    
eltérő típusainak felismerését, kibontakozását segítő oktatási, nevelési tartalmak, feladatok meghatározása. 

A hatékony és sikeres oktatás a koragyermekkorban kialakított készségekre, fejlődésben lévő képességekre alapoz. A biológiai és pszichológiai                 
érés és fejlődés komplex rendszerére épít az oktatás és nevelés. A fejlődés egyes szakaszai környezetelváró mechanizmusok révén olyan újabb és                    
újabb összefüggések megértését teszik lehetővé, amelyre stabil tudás építhető. Vagyis, a fejlődő agyra hat a pedagógus, az értelmi és érzelmi                    
fejlődést jelentősen formálva, alakítva. A pedagógus egy olyan tudás- és attitűdrendszert épít fel, amely megfelelő alapozás nélkül nem lehet                   
sikeres. Nincs versenyképes oktatás stabil alapozás, azaz az alapkészségek minőségi, alapos, türelmes kialakítása nélkül. Ezért a nemzeti                 
alaptanterv tartalmi megújításában az alapozó szakasznak kiemelten kell szerepelnie. Az új szemléletű nemzeti alaptanterv a kognitív és affektív                  
fejlődés, a taníthatóság és nevelhetőség tudományos adatokkal alátámasztott, a pedagógiai gyakorlatban visszaigazolt szakaszai szerint épül fel.                
Az életkorhoz rendelt, az osztályfokot nem kizárólagos rendező elvnek tekintő, oktatási tartalmak és nevelési célok kijelölése, 2 éves (alapozó                   
szakasz), illetve 2-4 éves (tudásépítő alap- és középfok) egységekbe szervezhetők. Ezek az egységek az elvárt tudást és készségeket a tanulásban                    
minőségi változással járó szakaszhatárokhoz, illetve jelentősebb váltás (pl. konkrét műveleti szakaszból az absztrakt gondolkodásra) esetében               
szintekhez rendeli. 

Az alaptanterv szerkezete a szakasz- és szinthatárokhoz mérhető mutatókat rendel, az oktatási és nevelési célok teljesülésének meghatározása                 
nemzeti standardok formájában kerül megfogalmazásra. Az alapozó szakasz bemeneti értékeit az iskolakészültség mutatói adják, a szakaszok és                 
szintek teljesítésének meghatározása az oktatás és nevelés kimeneti feltételei alapján történik. A szakaszok, de főként a szintek (alapozó,                  
tudásépítő alap- és középfok) esetében az átmenet kritikus, ezért itt az alacsonyabb szint kimenetének és a magasabb szint bemenetének illesztése                    
szükséges. 

A korszerű nemzeti alaptantervnek rugalmasan alkalmazhatónak és legalább egy évtizedre időtállónak kell lennie. A köznevelés egészének                
általános kereteit úgy határozzák meg, hogy az rájuk épülő kerettantervek legyen módosíthatók, mégpedig eredmény-visszacsatolási mutatókra               
alapozott változtatások útján. Ezért egy jó nemzeti alapterv (national curriculum) a minőségi oktatás és az értékközvetítő nevelés célkitűzéseit                  
egységes szerkezetben, egyértelmű hangsúlyok és műveltségterületi arányok alapján megfogalmazva, hosszabb ideig érvényes. Az oktatás              
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azonban mindig egy adott korszak általános tudáselvárásának is meg kell feleljen, ha tetszik, az élet aktuális kihívásaira, legalábbis                  
minimum-elvárásaira mindenkit, aki az iskolát befejezi (a 21. században alapértékként a középiskolát, érettségi bizonyítvánnyal) fel kell tudnia                 
készítenie. 

Minden új nemzeti alaptantervnek az aktuális szakmai tudásra építve, korszerű szemléletben kell megszületnie, követve a diszciplináris és                 
neveléstudományi fejlődést. Ezért nem elég csupán újra fogalmazni, s átszerkeszteni egy két évtizeddel korábbi szemléletben megalkotott                
alaptantervet, ha a világhoz való alkalmazkodás, a munkahelyek tudás- és készségelvárása és a közoktatás- és nevelés tartalma és                  
eredményessége között jelentős, s egyben növekvő távolság feszül. Az oktatás tartalmának és módszertani kérdéseinek problémáit,               
válságtüneteit, tudományos alapossággal adatokra, bizonyítékokra, s az ezekből végzett elemzésekre  építve lehet megoldani, kezelni. 1

Az elemzések eredményeire támaszkodva az új koncepció kiindulópontja, hogy a közoktatás és -nevelés, valamint a felsőoktatás koherens,                 
harmonikus egészként szervezett rendszert alkot. Ezért az óvodától az egyetemig minden szinten meg kell feleljen a tudás és a készségek iránti új                      
elvárásoknak, az ismeretek és a tudás rugalmas alkalmazhatóságának. A curriculum ezért a célokat és elvárásokat, valamint a műveltségi                  
területek kötelező tartalmait rögzíti, ugyanakkor a kimenet szerint is szabályoz. Ezért az oktatás és nevelés folyamatában egyre inkább kötelező                   
alap és bővített modulokból álló feladatrendszert határoz meg. Miközben a világos kimeneti elvárások nem teszik szükségessé a tanítási út                   
minden egyes lépésének rögzítését, a célhoz vezető módszertani alternatívákat kötelezően választhatóként meghatározza. 

Az új alaptanterv ezért korszerű, érdemi változást vezet be úgy, hogy figyelembe veszi az oktatási rendszer megőrzendő hagyományait is.                   
Alapvető célként: 

- jobban követi a kognitív fejlődést és annak egyéni eltéréseit, így a tanítási/tanulási elvárások és tartalmak ezek alapján szerveződnek                  
nagyobb egységekbe, 

- figyelembe veszi a tudományos eredményeket, kiemelten kezeli a fejlődési szakaszokat elvárásait ehhez illeszti, 
- figyelemmel van a problémamentes óvoda-iskola átmenet biztosítására, 
- hangsúlyosan kezeli az életkori szakaszhatárokat, s ezek kimenetét illeszti a következő szint bemeneti követelményeihez, 
- megfogalmazza a feltételeket és feladatokat az iskolakészültség, a ráhangolás, s a motivált iskolai alkalmazkodás tekintetében, 
- meghatározza az alapkészségek kialakítását differenciáltan kezelő alapozó és kibontakoztató szakaszokat, 
- alkalmazza a tudás és készségek elsajátításának új szemléletű, standardokra építő kimeneti szabályozását, 

1 A feltáró munkát, azaz az új nemzeti alaptanterv koncepciójához szükséges elemzést, a Köznevelési Kerekasztal mellett létrehozott Tartalomfejlesztés és Módszertan                    
Munkacsoport közreműködésével készült. A lehetséges megoldási utak meghatározását követően országos egyeztetéseken formálódott az alapkoncepció. A koncepció                
alapelveit a Köznevelési Kerekasztal megismerte és elfogadta. A szakmai konferenciákon is bemutatott koncepciót 2016 novemberében megismerte, megvitatta és támogatta                   
az Országos Köznevelési Tanács. 
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- követelményként állítja fel az oktatás szintjei közötti átmenetek illesztését. 

Minden oktatási rendszerben a nemzeti alaptanterv az az alapdokumentum, amelyhez minden illesztendő. Ezért szükséges ennek megalkotásakor                
(és korrekciójakor is) a tankönyvek, valamint az oktatás minden eszközének, hagyományos és új módszerének áttekintése, felülvizsgálata, és a                  
ráépülő kerettantervek megalkotásakor történő figyelembe vétele. 

Mindemellett a nemzeti alaptantervben meghatározott oktatási feladatok és nevelési célok kialakításában külön figyelmet kell kapnia szociális                
inklúziónak, beleértve a társadalmi hátrányok, a szegénység, az elhanyagolás miatt szükséges felzárkózásra vonatkozó elvárást, továbbá az                
atipikus fejlődésű tanulók, azaz a különleges bánásmódot igénylők esetén a differenciált tartalmi feltételeknek. A nemzeti alaptantervben a                 
célokból levezetett feladatrendszer már irányokat jelöl ki, mégpedig olyan részletességgel, amelynek alapján a korszerű kerettantervek               
készülhetnek. Ehhez nélkülözhetetlen a korszerű tantervelméleti alapozás, adatelemzés, a tényekre épülő célmeghatározás és a lehetséges               
eltérések előzetes azonosítása. 

A feladat a megújítás, szükség szerint paradigmaváltás, úgy, hogy létrehozható legyen egy a minőséget megtartó, s a helytelen hangsúlyok                   
következményeitől a legnagyobb mértékben mentes rendszer. A fejlesztésnek ezért nem elég korszerűnek lennie, hanem szükséges társadalmilag                
elfogadottnak is. Az új koncepció, s az erre épülő nemzeti alaptanterv kialakításának és bevezetésének minden szakaszában szakemberek széles                  
körét kell bevonni, függetlenül attól, hogy minőségi és korszerű tevékenységüket milyen intézményben vagy szakmai szervezetben fejtik ki. 
 
 

6. A paradigmaváltás szükségessége Magyarország Nemzeti alaptantervében 

Az újítás, s az ennél sokkal nehezebb és nagyobb ellenállásba ütköző paradigmaváltás tudományos alapozást igényel, s ennek egyik                  
kiindulópontja a rendelkezésre álló adatok elemzése, új kutatások indítása, illetve a meglévő rendszer erősségeinek, gyengeségeinek,               
veszélyeinek és lehetőségeinek (pl. SWOT analízissel történő) felmérése. Ezt a munkát a 2016 februárjában megalakult Köznevelési Kerekasztal                 
mellett működő Tartalomfejlesztés és Módszertan Munkacsoport elvégezte. A probléma-azonosításkor feltárt főbb kérdésköröket az új Nemzeti               2

alaptantervnek érdemben kell tudnia kezelni. Ezek: 

a) Az óvoda-iskola átmenet problémái 
A fentebb bemutatott elvek miatt az iskola alapozó szakaszát, ezen belül annak első két évét tekinthetjük minden szempontból a legfontosabbnak.                    
A meghatározó alapkészségek (matematika, írás, olvasás és szövegértés) kialakítását, stabilizálást és további fejlődését elsőként az óvoda-iskola                
átmenet problémái befolyásolják. Ezek: 

2 A Tartalomfejlesztés és Módszertan Munkacsoporton belül létrehozott témacsoportokat Knézics Anikó, Kajtár Ildikó, Pajtókné Tari Ilona, Polonkai Mária és F. Lassú 
Zsuzsa vezette. 
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- a rugalmas átmenet hiánya, 
- a siettetett tanítás, tanulás, 
- az egyéni fejlődést figyelmen kívül hagyó tanterv, 
- a túl sok tanóra, 
- a kevés jó gyakorlat, 
- a komplex fejlesztés hiánya, 
- az egész napos iskola lehetőségeinek kihasználatlansága. 

Az óvoda-iskola átmenet problémája az első két iskolai év jelenleginél megengedőbb, az iskolakészültség eltéréseihez, s az egyéni fejlődés eltérő                   
üteméhez jobban alkalmazkodó oktatási tartalom kialakításával, összhangban a nevelési célokkal, oldható meg. Az alapkészségek kialakítására és                
az iskolai életbe való beilleszkedésre jobban koncentráló teljes oktatási rendszer egyik alapvető problémája már a kezdeteknél a kimeneti                  
szabályozás és szintek illesztésének hiánya. Az első két osztály oktatási feladatait egységben célszerű kezelni, s a merev tartalmi keretek                   
feloldásával az alapkészségek kialakításának nagyobb súlyt adni. Ehhez az úgynevezett alsó tagozat feladatait kétéves bontásban határozzuk                
meg. Ezek közül jelenleg a 4. osztályos kompetenciamérésre lehet támaszkodni a tanítás, ez tanulói szintű mérésekkel kiegészítve a felső tagozat                    
bementi mutatóiként használható, illetve felhasználható a tanárok számára az azonos, vagy új (hat és nyolcosztályos gimnáziumok) iskolában a                  
tanítási feladatok kialakításához. 

b) Az alsó-felsőtagozat és a felsőtagozat-középfok átmenet problémái 
- az átmenet rendezetlensége, 
- a siettetett tanítás, tanulás, 
- az egyéni fejlődést figyelmen kívül hagyó tanterv, 
- a túl sok tanóra, 
- a többkomponensű tanítás hiánya, 
- a tankönyvcentrikus tanítás és tanulás, 
- a komplex fejlesztés hiánya, 
- az ismeretcentrikus tananyag, 
- a súlyozatlan tartalmi elvárások, 
- a kereszttartalmak, s a jelenség alapú oktatás hiánya. 

A kimeneti szabályozás, s ehhez a mindenki által elsajátítható minimális ismeretek, tudás és készség meghatározása nélkül nem alkotható meg                   
egy szakmai konszenzussal létrehozott nemzeti alaptanterv. 

31 



A konszenzus alapja a tantárgyakban érintett szakmáknak az alapelvekben, valamint a diszciplináris mértéktartásban és arányosságban való                
egyetértése. Bár gyakran elhangzik a tananyagcsökkentésre vonatkozó követelés, annak megvalósítása lehetetlen, s szakmailag nincs is értelme.                
A tananyagot, s ezen itt nem az ismeretek halmazát értjük, nem csökkenteni, hanem súlyozni kell. Ennek egyik feltétele, hogy az egyes                     
szakterületek ne azonosítsák saját diszciplináris súlyuk csökkenésével a kisebb óraszámot, s képesek legyenek elszakadni a tananyag                
felépítésénél a tudománytörténeti sorrendtől. Ez különösen igaz a természettudományokra és a matematikára, amelynek kialakítása során               
figyelembe kell vennie, hogy az új felismerések felnőtt gondolkodók közösségének eredményei. Ezek megértése nem feltétlenül azonos                
kronológia szerint lehetséges, mert a kognitív fejlődés szakaszai nem azonosak a felnőtt gondolkodással, s különösen nem a szaktudományok                  
gondolkodástörténetével. Talán ebből is nyilvánvaló, hogy nem lehet cél a mechanikus tananyagcsökkentés. 

Az ismeretek, tudás és készségek beágyazásának, s korszerű érintkezésének rendszerét az alábbi (csak a nagyobb területeket kiemelő) ábra                  
szemlélteti: 
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A felső tagozatra és a középiskolákra jelenleg érvényes alaptantervi elvek és kerettantervek nagyon hasonló problémákat mutatnak, s bár képzési                   
szintek szerint árnyalt és részben eltérő megoldásokat igényelnek, ennek kiemelten kell szerepelni az új nemzeti alaptantervben. 
 
 

7. A kimeneti szabályozás szempontjai 

A kimeneti szabályozás lényege az oktatás tartalmi követelményei szerinti teljesítményazonosítás, s ennek alapján a következő szakaszra                
(kétéves), szintre (alsó-felső tagozat, felső tagozat-középiskolai szintek, középiskolába) való tovább lépés feltételeinek és feladatainak              
azonosítása. Ez a jelenleg rendelkezésre álló iskolai (kompetencia) és tanulói (pedagógiai diagnosztika) szinten kinyerhető adatok bővítését                
követően teljesülhet a közoktatás- és nevelés egész rendszerében. Az alaptanterv ezek mentén adja meg azt a keretet, amelyben teljesülnie kell az                     
alábbiaknak: 

- az általános oktatási és nevelési célok közös, a jelenlegi 1-12. osztályrendszerként kezelő, korszerű meghatározása, 
- az átlag, s az átlagtól való eltérés (felzárkózás, fejlesztés, tehetséggondozás, specializáció) elveinek és általános tartalmi elvárásainak                

rögzítése, 
- a nemzeti standardok alapján, a kerettantervekben meghatározandó, szakasz- és szint szerinti kimeneti mutatóinak világos elvei, 
- a teljes rendszerre kiterjesztett kimeneti szabályozás alkalmazásának elvei, 
- az átstrukturált, súlyozott, kereszttartalmakra épülő tananyag kialakítása, beleértve a diszciplináris egyensúly kialakítását, 
- a tanítás és tanulás feladatrendszerében a jelenség alapú tudás- és készségépítés bevezetése, a kerettantervek kialakítását meghatározó                

alapelveinek lefektetése, 
- az alapkészségek kialakításához, s az alaptudáshoz biztosítandó minimális oktatási idő, a választható, tartalmában rögzített oktatási               

tartalmakhoz (fejlesztés, felzárkózás, specializáció) szükséges szabad órakeret, s a rugalmas tanóra kereteinek meghatározása, 
- a rögzített, minden tanuló által elsajátítandó törzsanyag rugalmas, meghatározott oktatási tartalmakkal történő bővítésének területei és               

elvei, 
- a differenciált oktatás kereteinek meghatározása, 
- a komplex fejlesztés kötelező, és ajánlott kereteinek kialakítása. 

Az új, szemléletében korszerű, a ráépülő kerettantervek alapelveit, kereteit és útjait meghatározó alaptanterv koncepciója alapvetően nem                
fogalmazza újra a magyar iskolarendszer jelenleg is meghatározott fő nevelési céljait. Ezek megvalósítását és beágyazását új, a 21. századi                   
készségek irányában továbbfejlesztett keretekbe illeszti. 
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8. Az új Nemzeti alaptantervben kiemelten megőrzött célok és az új hangsúlyok 

A műveltségterületeket és az új készségek területeit (pl. digitális műveltség) integrálni szükséges a jelenség-alapú tudásátadás, a szükséges és                  
elégséges ismeretek, a gondolkodásfejlődés mérföldköveit figyelembe vevő tudás, és a tudományosan felépített készségek kialakításának              
elveivel. 

Ezeknek a céloknak változatlan, ám hatékonyabban kihasználandó keretét adja az egész napos iskola. A simább óvoda-iskola átmenet kialakítása                  
nem csupán az oktatási tartalmak és nevelési célok áttekintését teszi szükségessé, hanem az egész napos iskola hatékonyabb kihasználásban rejlő                   
lehetőségekét is. Ezt az alaptantervben is meg kell fogalmazni. Az iskolai lét szabályainak internalizálása, s az alapkészségek kialakítása                  
szempontjából alapvető jelentőséggel bíró iskolai szakasz, az „alapiskola” (jelenleg négy évfolyam) egységként kezelendő A 6-10 évesek                
fejlődése kognitív és affektív szempontból jelentős, az oktatás és nevelés hatásaira erőteljesen változik. Bár a fejlődésnek ebben a szenzitív                   
szakaszában a fejleszthetőség valamivel alacsonyabb, mint a kora- és kisgyermekkorban, a megkésett, illetve elmaradt fejlődés következtében                
kialakult hátrányok enyhítése hatékony lehet. Mindez az alapiskola számára nagy felelősséget és új feladatokat jelent. 

Az alapiskola legfőbb feladatai között szerepel: 
- az alapkészségek stabil kialakítása és folyamatos fejlesztése, 
- a mindennapos testnevelés, 
- a művészettel és művészetre nevelés, kiemelten az ének és a zene, 
- az érzelmi és motiváció rendszer fejlődésének támogatása, 
- az egészséges személyiségfejlődés és szocializáció segítése, 
- az interperszonális kapcsolatok egészséges fejlődésének biztosítása, 
- az egész napos iskola oktatási és nevelési hatékonyságának növelése. 

Az alapiskolában kialakított alapkészségek közül a szövegértés az, amely az annak kontextusát adó folyamatos tudás bővülésével egyidejűleg, a                  
felső tagozat végéig – a műveltségterületek specifikumait figyelembe vevően – fejlesztendő. Az oktatási rendszer megújításával kapcsolatban                
gyakran felmerülő kérdés az osztályszintek számának növelése. Bár a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok nem mutatnak ki szoros                
összefüggést az osztályszám és egy adott ország oktatási eredményessége között, más szempontokat előtérbe helyező döntés esetén az alapiskola                  
lehet a referencia. A többszörösen igazolt kutatási adatok szerint a 3-10 éves korban érhető el a legjelentősebb változás, az oktatásba történő                     
befektetés ekkor a leghatékonyabb. Ezért az iskolai évek meghosszabbítása az alapiskola meghosszabbításával ígér változást a tanulók                
teljesítményében, az oktatási rendszer egész rendszerében, kihatva a gazdasági fejlődésre. 
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A tudásbővítés alap- és középfokú szintjei 
Az új nemzeti alaptantervre épülő kerettanterveknek, s az azokhoz készülő módszertani ajánlásoknak, figyelembe kell venniük az elérendő célon                  
kívül a lehetőségeket, a pedagógiai hagyományokat, s azt a társadalmi közeget, amelyben az iskolák egy része nem az ideális programot fogja                     
megvalósítani. Amit szeretnénk mindenkinek, az az elég jó iskola, azaz a mindenki által megszerezhető tudást, készségeket várjuk el, s                   
biztosítani szeretnénk ennél többet is. A felzárkózást, a lemaradás, lemorzsolódás megakadályozását, a tehetség kibontakozását, az élethosszig                
tartó tanulásra való sikeres felkészülést. Mert a tanulni tanulás a 21. század még nem ismerhető változásaira való felkészülés egyik alapja. 
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9. A közoktatás és -nevelés alaptantervi szinten meghatározott funkciói és a szükséges szerkezet 

Az oktatás tartalmát és nevelési céljait tizenkét évben meghatározva, az iskolatípusok és speciális feladatok szerint lebontva kell meghatározni.                  
Az új alaptanterv egyes műveltségterületein a súlyozásra építő „metszést” szükséges a lexikális tartalmak esetében elvégezni, s a jelenségalapú                  
tudásépítéssel az alkalmazást erősíteni. Ezért az alábbiakban azok a területek szerepelnek, amelyeknél az erősítés, illetve az újra tervezés                  
kiemelten fontos. 

Az alapozó szakasz, együtt a megelőző kora- és kisgyermekkori nevelés időszakával, az iskolai előmenetel, a majdani munkahelyi beválás, a                   
sikeres életvezetés, a jóllét, a nemzeti és csoport-identitás alappillére. Ennek az oktatásban és nevelésben általánosan elfogadott szakmai tartalma                  
és módszertana bizonyítottan tudományos adatokra alapozható. Ez a szakasz bővíthető, amennyiben az iskolaévek meghosszabbításának              
szándéka megjelenne. 

Az alapkészségeknek az életkori és egyéni eltéréseket és fejlődési ütemet figyelembe vevő kialakításában a legfontosabb területek: (1) írás-                  
olvasástanulás, a később folyamatosan fejlesztendő szövegértés alapozása, (2) a korai matematikának (becslés, nagyság- és számfogalom,               
számérzék) a számokkal végzett konkrét műveletek és az absztrakt szintű tudássá történő átformálása, a magasabb szintű matematika                 
előkészítése, alapozása. 

Az iskola alaptanterv kiemelt feladatai között szerepel a testi és lelki egészség tanórákba szervezett foglalkozásainak (mindennapos testnevelés,                 
ének-zene, művészetek) megtartása, súlyának emelése, különös tekintettel ezek tudományos adatokkal alátámasztható transzferhatására a             
kognitív és affektív fejlődésben. 

A világ megértését a tudományterületi szétválasztást megelőzően bevezethető komplex természettudomány a problémamegoldó gondolkodás, a              
logika, a kreativitás és nemzetközi tudástér felé való nyitás alapja. A természettudomány műveltségterületén a jelenség alapú oktatás alapozó                  
szakasza kritikusan fontos, a diszciplináris szétválás kezdetét egyértelműen meg kell határozni. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a kisiskolások                  
teleologikus világképe a komplex természettudományon át vezet a diszciplináris tudás és az alkalmazást lehetővé tevő készségek szerinti                 
tantárgyi differenciáláshoz. Ennek teljes rendszere a középfokra tervezhető. 

A természetes nyelvtanulás módszereit hatékonyan alkalmazó idegennyelv-tanításnak (a gazdasági, társadalmi, innovációs elvárások alapján ez a               
angol), s kiemelten a digitális eszközök értő és tudatos használatának, a digitális műveltségnek jelentős helye lesz az új alaptantervben. 

A nevelési célok között kiemelt az etikus magatartás fejlesztése, a versengés és együttműködés helyes arányainak kialakítása és közvetítése, a                    
morális fejlődés számos módszerrel történő elősegítésével. Ebben az életkorban a digitális készségek kialakítása az oktatástechnológia új                
módszereinek alkalmazásával történik. 
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A középiskola jelenlegi oktatási formáinak, iskolatípusainak megtartása mellett különösen fontos a befejezést (szakképesítés, érettségi-típusok)              
előkészítő, a tanulmányokat záró tudásintegráció. Ennek nevelési és oktatási tartalma a jelenlegi esetében az alapozó 4. illetve 6. osztály, illetve                    
8. osztály kimenetéhez illeszthető. 

A nemzeti alaptanterv funkcionális jellemzői: 
- Stabil tudás, rugalmas ismeretalkalmazás, generalizált készségek  
- Műveltségterületi egyensúly 
- Integrált kompetenciák 
- Alkalmazkodó környezeti intelligencia  
- 21. századi tanulási formák és versenyképesség 
- Új kompetenciák a felsőoktatásban sikeres tanulóképességhez 
- Új kompetenciák a munka világának változásaihoz való sikeres alkalmazkodáshoz  
- Alapozás az életen át tartó tanuláshoz 
- Szilárd kulturális alapok 
- Nyelvtudás (angol és további élő nyelvek) 
- A gondolkodás magasabb szintjei 

▪ Matematika és logika 
▪ Természettudomány 

- Belső világ, testi és lelki egészség 
▪ Morál és etika 
▪ Szocializáció, identitás 
▪ Érzelmi intelligencia  
▪ Művészeti nevelés 
▪ Testnevelés, egészségtudatosság 

Az alaptanterv a fenti funkcionális rendszert az oktatási szerkezetbe illeszti, s annak életkori, a tudás- és készségkialakítás szempontjából fontos                   
fejlődési lépcsőit figyelembe véve jelöli ki a szakaszhatárokat. Ennek lehetséges megoldási szerkezete az alábbi két modellből vezethető le. Az                   
első az alaptanterv, a kerettanterv, s az arra épülő helyi tanterv viszonyát mutatja be (feltűntetve a két fontos feltételrendszert, a                    
pedagógusképzést és az oktatás szükséges eszközrendszerét), a második az életkor- és az évfolyamok szerint illesztett szinteket. 
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A tanítás és tanulás leegyszerűsített szerkezetét bemutató ábra esetében mindenképpen figyelembe veendő a vezetői összefoglalóban megadott                
tartalmi definíció az alap, a keret- és a helyi tantervek viszonyára Ezen kívül külön figyelmet kell fordítani a nemzeti alaptantervben (jelen                     
koncepcióban nem szerepel) a felnőtt alap és középfokú képzésre. 
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10. Az új Nemzeti alaptanterv kockázati tényezői, s ezek tervezhető intervenciója 

Természetesen a fentiekben a koncepcióknál szokásos terjedelemben és kidolgozottsággal bemutatott és összefoglalt célok sok területen történő                
megújulást kívánnak. Ezek tartalmukat és módszerüket tekintve is eltérők: 

- szemléleti változás – hosszabb, aktívan alakítandó és folyamatos támogatást igénylő folyamat, 
- módszertani megújulás – fejlesztést, bevezetést, elterjesztést, s a pedagógusképzésbe és -továbbképzésbe történő beillesztést igényel. 

Ezért az új alaptanterv kialakításának minden fázisában széleskörű, elsőként szakmai, majd társadalmi egyeztetés szükséges. Ennek hiányában a                 
meg nem értés és az ellenérdekeltség kockázati tényezőt jelent. 

A módszertani megújulás feltétele a tankönyvekre alapozott ismeretátadáson történő túllépés. A tankönyvek szükséges, de nem elégséges                
feltételei a tudás és készségek kialakításának. Önmagában a módszertani komplexitás bevezetése is feszültséggel jár, ám az új meghonosítása                  
valamennyi érintett (tanuló, tanár, szülő) attitűdváltozása nélkül nem lehetséges. Ezért célszerű az alaptantervből levezetett kerettantervek               

39 



kritikus elemeihez módszertani ajánlások elkészítése, s a bevezetés minden szintjén a támogatás. Többféle módszer életkorra, tananyagra,                
feladatra optimalizált változatainak központi rendszere megoldási lehetőségként jelen van, a digitális platform ebben igen jelentős szerepű. 

Bár a digitális oktatástechnológiai eszközök rohamtempóban fejlődnek, oktatásban történő alkalmazásuknak számos előfeltétele van. Az AR,               
VR, az okos játékok csak akkor érik el céljukat, ha pedagógia célokat és elveket követnek. Természetesen minden változás, így egy új nemzeti                      
alaptanterv, kerettantervek, módszerek, a mindennapi munkában bevezetendő digitális eszközök komoly kihívást jelentenek a pedagógusok              
számára. 

Az új szemléletű alaptanterv sikerének egyik kockázati tényezője az alkalmazók felkészültségének egyenetlensége. Már az új alaptanterv                
koncepciója alapján fel kell készülni, s meg kell újítani a pedagógusképzés és továbbképzés tartalmát és szervezését. A pedagógusnak az alkotó                    
értelmiséghez kell tartoznia ahhoz, hogy az elvárásokat teljesíteni tudja. A tanítás új módszereinek, köztük a digitális oktatási módszereknek,                  
naprakész elsajátítása, a pedagógiai diagnosztika bevonása a napi munkába, a fejlesztés, a követés, felzárkózás és tehetség segítése, az etikus és                    
testében lelkében egészséges generáció felnevelése olyan feladat és felelősség, amely a rendszeres továbbképzés újra gondolását igényli. 

Egy új nemzeti alaptanterv akkor lesz sikeres, ha közben sikerül a pedagógusképzést és továbbképzést tartalmában a 21. századhoz igazítani, s                    
ehhez az irányítás, fenntartás és működtetés megkezdett intézkedései megfelelő feltételeket tudnak majd biztosítani. 

A korai fejlesztés stabil rendszerével együtt a megújuló köznevelés és a fokozatváltó felsőoktatás olyan új rendszert alkot, amely korszerű,                   
valamint gyermek- és tanuló és hallgatóközpontú. Szabályozott, ám nem minden lépésben rögzített, merev rendszerben lesz majd értelme az                  
iskola szakmai autonómiájának. 

A tudományosan alapozott, a gyakorlat tapasztalatait, igényeit, s az ország teherbírását egyaránt figyelembe vevő tartalmi megújulás                
Magyarország további felemelkedésében a gyorsabb megerősödés útja. 
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IV. A NEMZETI KÖZNEVELÉS RENDSZERÉT ÉRINTŐ EGYES STRATÉGIAI KÉRDÉSEK AZ 
ÚJ TARTALMI SZABÁLYOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 

 
 
1. Az új Nat bevezetése 

Az új Nat bevezetésének időpontja a 2019/2020. tanév. Bármilyen típusú tartalmi átalakításra kerül sor, szakmailag indokolt egy új, a XXI.                    
századi kihívásoknak, tudástartalmaknak megfelelő Nat készítése, amely előretekint, hiszen a 2019-es új Nat szabályrendszere szerint a                
köznevelésben tanuló gyermekek 2031-ben végeznek. 
Minden tantervi változást ún. felmenő rendszerben lehet bevezetni. A felmenő rendszer a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény                   
(a továbbiakban: köznevelési törvény) 4. § 8. pontjában rögzített fogalma a következő: 
„felmenő rendszer: a tanulmányi és vizsgakövetelmények bevezetésének fokozatos ütemezése, amelynek értelmében a változást az érintett               
legalacsonyabb iskolai évfolyamon kezdve lehet bevezetni”. 

A felmenő rendszerű bevezetés értelemszerű szabálya miatt jelenleg két Nat van hatályban: 
a) 2003. évi Nat 

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 2017. augusztus 31-én                
hatályát veszti. 

b) A 2012. évi Nat 
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba,                 
rendelkezéseit első alkalommal a 2013/2014. tanévben az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik és kilencedik évfolyamán, ezt követően                
minden tanévben felmenő rendszerben kell alkalmazni. 

Az új Nat bevezetése nem történhet meg valamennyi évfolyamon azonos időpontban, tehát a tervezett bevezetés a 2019/2020. tanév, és                   
számolni kell azzal, hogy egyes évfolyamokon még évekig a régi Nat szerint tanulnak a gyermekek. Az új Nat bevezetésének ütemezésénél                    
alapvető jelentőségű annak meghatározása, hogy marad-e a jelenlegi 8 évfolyamos általános iskola, vagy 9 évfolyamossá alakul, esetleg                 
bármilyen más változás következik be a köznevelési intézményrendszer jelenlegi szerkezetében. Amennyiben a 9 évfolyamos általános iskola                
bevezetésére kerül sor, fontos kérdés, hogy az alsó vagy a felső tagozat évfolyamainak száma nő. 

Az új Nat bevezetésének három lehetséges módja van: 
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a) Amennyiben marad a jelenlegi 8 évfolyamos általános iskola és a jelenlegi középiskolai struktúra, abban az esetben az új Nat                   
bevezetésére a 2019/2020. tanévben az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik és kilencedik évfolyamán kerülhet sor (tehát a pedagógiai                 
munka egyes szakaszainak kezdetén), ezt követően minden tanévben felmenő rendszerben kell alkalmazni. 

b) Amennyiben jelentős tartalmi, de nem strukturális változás történik a Nat-ban, akkor a 2019/2020. tanévben az iskolai nevelés-oktatás                 
első és ötödik évfolyamán, ezt követően minden tanévben felmenő rendszerben kell alkalmazni. 

c) Amennyiben jelentős tartalmi és strukturális változás is történik a Nat-ban, és bevezetésre kerül a kilencévfolyamos általános iskola,                 
vagy más strukturális változás történik az intézményrendszerben, úgy ennek figyelembe vételével kerülhet sor az új Nat bevezetésére. 
A bevezetés ütemezése ez esetben függ attól, hogy az 1-4. vagy az 5-8. évfolyamon kerül sor az évfolyamok számának növelésére. A 9                      
évfolyamos általános iskola bevezetése esetén a középfokú nevelés-oktatás szakasza is eltolódik. Így előfordulhat, hogy csak az első                 
évfolyamon lehet bevezetni az új Nat-ot, és csak 12 év múlva fognak az összes évfolyamon eszerint tanulni a gyermekek. 

 
 

2. Iskolaszerkezet, intézménytípusok 

2.1. A jelenlegi szerkezet 

a) Óvoda 
A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

b) Általános iskola 
8 évfolyamon, alsó és felső tagozaton országosan egységes követelmények szerint alapfokú nevelés-oktatás folyik. A tanulót felkészíti a                 
középfokú iskolai továbbtanulásra. 

c) Gimnázium 
4, 6 vagy 8 – nyelvi előkészítő évfolyam esetében 5, 7 vagy 9 – évfolyamos. Általános műveltség megalapozása, valamint a tanuló felkészítése                      
folyik az érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányok megkezdésére. 

d) A szakgimnázium  3

3 A d), e) és f) pontokban a szakképzés – 2016. szeptember 1-től – új iskolatípusai szerepelnek. 
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A szakgimnáziumnak szakmai érettségi végzettséget adó érettségire és ehhez kapcsolódó szakképesítés megszerzésére, szakirányú felsőfokú              
iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó 4 középiskolai évfolyama és az               
OKJ-ban meghatározott számú szakképzési évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. 

e) A szakközépiskola 
A szakközépiskolának 5 évfolyama van, amelyből 3 az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai elméleti és                  
gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyam, valamint további 2, érettségi vizsgára felkészítő évfolyam. 

f) A szakiskola 
A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelés-oktatása céljából a szakiskola a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtt haladásra                   
képtelen tanulókat készíti fel szakmai vizsgára. 

g) A készségfejlesztő iskola 
A készségfejlesztő iskola a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást                 
lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását, továbbá a szakképzésben részt venni nem tudó enyhe értelmi                
fogyatékos tanulók számára nyújt a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges ismereteket. A készségfejlesztő iskolának négy évfolyama                 
van, amelyből 2 közismereti képzést folytató évfolyam, 2 pedig az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű                   
betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati jellegű évfolyam. 

h) A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 
A kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó nevelési-oktatási intézmény, amely a szakértői bizottság véleménye alapján                
vehető igénybe. 

i) Az alapfokú művészeti iskola 
Legalább 6 és legfeljebb 12 évfolyama van, amelynek keretei között az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon folyhat. A                   
tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig                
művészeti záróvizsgát tehet. 

j) A kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola 
A nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feltételek szerint hozható létre az alapfokú és a középfokú oktatás szakaszának                 
követelményeihez kapcsolódóan a nemzetiségi nyelv és a nemzetiségi népismeret oktatása céljából. 

k) Köznevelési és Szakképzési Hídprogramok 
Köznevelési Hídprogram 
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Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába nem nyert felvételt, tanulmányait az általános                   
iskola kezdeményezésére a Köznevelési Hídprogramban folytatja, amelynek időtartama 1 évfolyam. 
Szakképzési Hídprogram 
2 évfolyamos képzési idejű és záróvizsgával, valamint részszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával zárul.              
Keresztfélévben is indítható. Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a 15. életévét, és legfeljebb 6 általános iskolai                      
évfolyamot végzett el sikeresen, további tanulmányait a Szakképzési Hídprogramban folytatja. A szakképzésbe történő bekapcsolódást segíti,               
azoknak, akik nem rendelkeznek alapfokú végzettséggel a 15. életévük betöltéséig. 

l) Arany János Tehetséggondozó Program 
Az Arany János Tehetséggondozó Program 2000 őszén indult, jelenleg 23 intézménypárban, közel 3 ezer hátrányos helyzetű vagy rászoruló                  
tanuló részvételével 5 év alatt valósítja meg azt a célt, hogy a középiskola és a kollégium összehangolt tehetséggondozó rendszerben készítse fel                     
a tanulókat tanulmányaik felsőoktatási intézményben történő folytatására. 

m) Arany János Kollégiumi Program 
Az Arany János Kollégiumi Programban részt vehet az a kollégium és gimnázium vagy szakgimnázium, amelynek célja megteremteni a                  
feltételeket ahhoz, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, továbbá a különböző társadalmi hátránnyal küzdő tanulók                
megkezdhessék és sikeresen befejezhessék a középfokú tanulmányaikat, végzettséget szerezhessenek, továbbá javuljanak esélyeik a felsőfokú              
tanulmányok megkezdésében (5 éves program). 

n) Nyelvi előkészítő program 
Nyelvi előkészítő évfolyam abban a gimnáziumban, szakgimnáziumban folytatható, amelyik három egymást követő tanév átlagában megfelel               
annak a feltételnek, hogy a nyelvi előkészítő nevelés-oktatásban részt vett és a kilencedik évfolyamot megkezdő, továbbá érettségi                 
vizsgabizonyítványt szerzett tanulók hetvenöt százaléka a nyelvi előkészítő nevelés-oktatás idegen nyelvéből rendelkezik a KER szerinti B2                
szintű nyelvtudást igazoló érettségi vizsgaeredménnyel vagy államilag elismert nyelvvizsgával. 
A nyelvi előkészítő évfolyammal szervezett nevelés-oktatás évfolyamának nyolcévfolyamos gimnázium esetében 5., hatévfolyamos gimnázium             
esetében 7., egyéb esetben 9. évfolyamon indul. 

o) Két tanítási nyelvű nevelés-oktatás 
Két tanítási nyelvű nevelés-oktatás általános iskolában, gimnáziumban és szakgimnáziumban valósulhat meg, amennyiben a jogszabályi              
előfeltételek adottak. 
 

Gyermek- és tanulólétszám az óvodákban, általános iskolákban és középfokú iskolákban 
a 2016/2017. tanévben 
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Feladatellátás típusa Nappali rendsz. oktatás Felnőttoktatás Összesen 

óvoda 317487  - 317487 
általános iskola 741495 2410 743905 
szakközépiskola 78299 27511 105810 
szakiskola 5768 1 5769 
készségfejlesztő iskola 1340  - 1340 
gimnázium 181794 32682 214476 

ebből 
4(5) évfolyamos 122963 32682 155645 
6 évfolyamos 30686  - 30686 
8 évfolyamos 28145  - 28145 

szakgimnázium 167506 37488 204994 
Összesen 1493689 100092 1593781 
    

 
 
  

45 



A köznevelés jelenlegi intézményrendszere 
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2.2. Új iskolaszerkezet bevezetése 

2015-ben már felmerült az általános iskola 8 évről 9 évre növelése. Az Európai Unió több országában 9 vagy 10 éves alapozó szakaszt nyújtó                       
iskolaszerkezet terjedt el. 
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A PISA-vizsgálat eredményeinek ismeretében újra felmerül az alapkompetenciákat erősítő iskolai szakasz idejének meghosszabbítása, amelyre a               
jelenlegi javaslat is utal. Az iskolaszerkezetben a 9 évfolyamos általános iskola több szempontból is komoly eldöntendő kérdéseket vet fel. 

Pedagógiai szempontból a céloknak és az életkori sajátosságoknak megfelelő tevékenységek és tartalmak meghatározása az elsődleges. Ez a Nat                  
és a kerettantervek újragondolásakor, megalkotásakor jelent feladatot. 

Az iskolaszerkezetben további megfontolásokat igényelnek az erre épülő középfokú oktatás kapcsolódási lehetőségei, a zökkenőmentes              
átmenetek biztosítása, amelynek szintén van tartalmi szabályozási vonatkozása. A hosszabb alapozó szakasz belső tagolása is lényeges kérdés: az                  
alsó tagozat 5 vagy 6 évre nyújtásával valóban sikerül-e a kulcskompetenciák jobb megalapozása, amelyre a további tanulási tartalmak,                  
kompetenciák építhetők. A hosszabb alapozó szakasz nem jelentheti azt, hogy amit eddig négy évig tanítottak, azt öt vagy hat évre elosztva                     
tanítják; emiatt újra kell gondolni az iskolafokozat céljait. Mindezt ki kell terjeszteni az erre épülő felső tagozatra is. 

A 2.1. fejezetben bemutatott jelenlegi oktatási szerkezetből látható, hogy az rendkívül összetett, racionalizálása a tanulók esélyegyenlőségének                
biztosításához szükséges. Ez alapján strukturális változtatás a 4, 6, 8 évfolyamos gimnáziumok esetében, valamint a nyelvi előkészítő                 
évfolyamok és a két tanítási nyelvű középiskolai képzések esetében javasolt. Az elfogadott Fokozatváltás a felsőoktatásban, A teljesítményelvű                 
felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai című stratégia 2020-tól a felsőoktatásba történő belépési követelményként a KER B2 szintű nyelvtudást                
állapít meg. 

A jelenlegi oktatási szerkezetben az idegen nyelv oktatásának feltételrendszere kiegyensúlyozatlan, az emelt szintű oktatásban résztvevő tanulók                
nagyobb eséllyel szerzik meg a B2 szintű nyelvvizsgát vagy az azzal egyenértékű emelt szintű idegen nyelvű érettségit, ezért az új Nat                     
kialakítása során törekedni szükséges a tartalomalapú nyelvoktatás bevezetésére, a nyelvi előkészítő évfolyamok, két tanítási nyelvű               
középiskolák gyakorlati tapasztalatainak beépítése minden középiskolai évfolyamon szükséges, ezzel a tanulók számára az esélyegyenlőség              
szilárdabb biztosítása érhető el. Ebből következően kérdésként merül fel a két tanítási nyelvű iskolák megszüntetése, tekintettel arra, hogy nem                   
jelentős részük tölti be a célját, nem tud a számukra előírt feltételekkel működni. 

A tartalomalapú nyelvoktatás bevezetésével a nyelvi előkészítő évfolyamok további fenntartása is felülvizsgálatra szorul. Fontos, hogy az                
iskolaszerkezeti és tartalmi változásokat a tanárképzésben, továbbképzésben is követni, sőt inkább megelőzni szükséges. 

A változások pozitív eredményű kimenetele nagy mértékben függ a pedagógusok hozzáállásától és felkészítésétől, felkészültségétől. Szintén               
lényeges, hogy az iskolaszerkezeti változtatásnak egyéb, oktatás-, munkaszervezési, infrastrukturális következményei is lesznek, azaz a              
változtatás bevezetése előtt fel kell mérni annak tárgyi és személyi feltételeit, illetve meg kell teremteni azokat a körülményeket, amelyek nélkül                    
nem várható eredményes változtatás. 
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Az iskolaszerkezet átalakítására vonatkozó lehetőségek  4

 
a) A jelenlegi iskolaszerkezet megtartása az óvoda-iskola átmenet rugalmasabb kezelésével 
Prof. Dr. Csépe Valéria véleménye szerint a Nat szempontjából ez a modell jár – a 8 évfolyam szerinti köznevelés korszerű tartalmi összetevők                      
szerint átalakításában (lásd Nat szakmai koncepciót) – a legkevesebb problémával. A rugalmas óvoda-iskola átmenet gyakorlati megvalósítása                
szempontjából figyelembe veendő, hogy az óvodák jelenlegi (humánerőforrás képzettsége és rendelkezésre állása szempontjából is) kapacitása               
nem teszi lehetővé az óvodához szervezett előkészítést. 

Az iskolában folyó nevelő munka jó előkészítéssel bővíthető, azaz az óvodában való visszatartás helyett az értelmi fejlődést és az érzelmi érést                     
segítő „iskola-óvoda” típusú további egy év jelentheti a megoldást. Ez a neurokognitív fejlődés szempontjából nagy variabilitást mutató életkori                  
tartomány (6-7 évesek) azonban alapos kutatást igényelne. Eldöntendő, hogy az iskolaátment általános megerősítése szükséges-e, illetve az                
óvoda után iskolakészültség-függően állítandó-e be a kora- és kisgyermekkor fejlesztés folytatásaként egy iskola-előkészítő évfolyam. A tartalmi                
meghatározást és szerkezeti illesztést is igénylő, a modellben jelölt (kék) évfolyam, eltérő beállítása (egyenes út vs. előkészítő éven keresztül)                   
szegregációs lehetőségeket hordoz-e. 

Jelenlegi iskolaszerkezet 

Általános iskola 1‒4. évfolyama 
Alapiskola 

 Iskola-előkészítő évfolyam 

Óvoda 

  

4 Az ismertetett modellek sorrendje semmilyen prioritást nem jelent. 
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b) Kilencévfolyamos általános iskola bevezetésének egy lehetséges modellje 
Prof. Dr. Csépe Valéria véleménye szerint ez az OECD országokban legelterjedtebb modell, azaz az alapiskola 6 év (9 osztályos tekintetében                    
kivétel Németország), erre épül 3 év, majd a 3, illetve 4 évnyi középiskola. 7 évfolyamos gimnázium (narancssárgával jelölve), azonban nincs                    
vagy ritka, a modellben idegen. Megvizsgálandó ezért, hogy a jelenlegi 8 osztályos gimnázium kivezetése milyen problémát jelentene. A 13                   
évfolyamra (szakközépiskolánál 12) ráépített további képzési kimenetek a felsőoktatás esetében a 13. évfolyamot követik, a magasan képzett                 
szakmunka (ez különösen a tudásintenzív szektorokban lehet előnyös) a 14. vagy 15. évfolyam után kezdődhet. 

A Nat tartalmi kialakítása szempontjából a 7 évfolyamos gimnázium nehezíti a megvalósítást. A 6+3+középiskola elterjedt szerkezet, s a                  
nemzeti alaptantervekben a 6 alapozó évfolyam 2 évenkénti szakaszolása sok országban bevált. 

Évf. felsőoktatás vagy munka 
15. 

szakképzési évfolyam vagy 
felsőoktatás vagy munka 

felsőoktatás vagy munka 
14. technikus vagy munka vagy 

felsőoktatás szakközépiskola 
érettségire vagy munka 

13. 

Hétévfolyamos (fő)gimnázium 

Négyévfolyamos 
(fő)gimnázium Szakgimnázium 12. 

Szakközépiskola 11. 
10. 
9. 

Általános iskola felső tagozata 8. 
7. 
6. 

Általános iskola alsó tagozata 
„alapiskola” 

településszerkezettől függően 3+3-as tagolásra bontható 

5. 
4. 
3. 
2. 
1. 
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c) Kilencévfolyamos általános iskola bevezetésének egy lehetséges modellje 
Prof. Dr. Csépe Valéria véleménye szerint a 3+6 osztásra nincs példa az OECD-országok közt, ezért nehéz előzetes kutatások nélkül felmérni a                     
hatást. Ugyanakkor könnyen kezelhetőnek tűnik, s a depressziós övezetekben három évfolyamra támaszkodni az alapkészségek elsajátításában, s                
az úgynevezett alap életvezetési készségek kialakításában, valamint a szociokulturális hátrányok enyhítésében. A középiskolai képzési típusok               
közül mindhárom eltérő életpálya-elágazásokat (felsőoktatás vs. munka) biztosít. A modell bevezetése azt is jelenti, hogy az általános iskola                  
befejezése 15 éves korra tolódik ki (ez előnyt is jelenthet), és a középiskola utáni elágazások többfélék. 

E rendszerhez tartalmat rendelni, s koherens Nat-ot kialakítani viszonylag egyszerű, feltéve, hogy a 9 évfolyamot egységként kezeli a                  
köznevelés. Ez a modell, hasonlóan a 2. számú modellhez eltér a hagyományos iskolai gyökerű 4+4 (Ausztria) vagy 4+5 (Németország)                   
szerkezetektől. A hagyományoktól eltérő (9, illetve 3+6) szerkezet kapacitásigénye nagy, az átalakításból következő feszültség és ellenállás                
nehezen becsülhető, a bevezetés kockázata előzetes felmérést igényel. 

Évf. felsőoktatás vagy munka 
15. szakképzési évfolyam vagy 

felsőoktatás vagy munka 

felsőoktatás v munka 
14. technikus vagy 

munka vagy felsőoktatás szakközépiskola 
érettségire vagy munka 13. 

Négyévfolyamos 
(fő)gimnázium Szakgimnázium 12. 

Szakközépiskola 11. 
10. 
9. 

Általános iskola felső tagozata 

8. 
7. 
6. 
5. 
4. 
3. Általános iskola alsó tagozata 

„alapiskola” 2. 
1. 
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2.3. A kilenc évfolyammal működő általános iskola 

a) Az alapozó köznevelési pedagógiai szakasz (általános iskolák 1‒4. évfolyamai) összes tanításra rendelkezésre álló időkerete              
megnövelhető a társadalom és a környezet által igényelt ismeretek és kompetenciák megszerzésére. 
A megváltozott társadalmi-gazdasági környezet és az információs társadalom következtében megjelenő új elvárások miatt az általános iskola első                 
négy évfolyama megnövelhető ahhoz, hogy a tanulók széles köre számára elegendő időt biztosítson az alapkészségek (szövegértés, matematikai                 
alapműveleti gondolkodás, elemi problémamegoldás) biztonságos elsajátításához. A jelenlegi négyévfolyamos alsó tagozat sok tanuló esetében              
kudarcot és kapkodást eredményeznek abban az alsó tagozatos pedagógiai szakaszban, amikor leginkább kellene törekedni a gyermekek                
biztonságos iskolai beszoktatására és eredményes tanítási folyamatok megteremtésére. Bár a hagyományosan német, porosz eredetű oktatási               
rendszerek tapasztalatai alapján Közép és Kelet-Európában elterjedt nyolcévfolyamos általános iskolának nagy hagyományai vannak hazánkban              
is, felmerül, hogy eredményesebb lehet a pedagógia tevékenység a kilenc évfolyammal működő általános iskolában. 
 

b) Az általános iskolai alapozó szakaszban (6 évfolyam) erőteljesebb szerep és több idő jutna az iskolai beilleszkedés pedagógiai                 
támogatására, az alapkészségek felmérésére, a szükséges fejlesztések megtervezésére. 
Ezt követően az általános életviteli és szocializációs fejlesztési feladatok, az alaposabb tantárgyi ismeret elmélyítése, a szövegértés, a komplex                  
gondolkodásfejlesztés, a matematikai gondolkodásfejlesztés kerülne megerősítésre. 
 

c) Az általános iskola általános műveltséget megalapozó, középfokú oktatásra felkészítő szakaszában (7-9. évfolyamig) megerősítésre             
kerülnének a jelenlegi felső tagozatos tantárgyi koncepciókra alapuló tantárgy-pedagógiai tartalmi és módszertani elemek, ezzel segítve az átlag                 
feletti képességekkel rendelkező és a tehetséges, vagy átlagos képességű tanulók intenzív fejlesztését. 
A tanulásban nehezebben haladók számára bevezetésre kerülne olyan felzárkóztató, segítő és a fejlesztőpedagógusok munkáját is igénylő                
tevékenység, amely a lemorzsolódás felé tartó tanulók megtartását célozná. 
 
A kilenc évfolyammal működő általános iskola 
A kilencévfolyamos általános iskola bevezetésével: 

- a kistelepüléseken a jelenlegi hét év helyett kilenc évig maradnának a gyermekek, ebből három év a kötelező óvodáztatás, majd hat év                     
az általános iskolában töltött idő lenne, ami megerősítené a kistelepüléseket, erősítené a gyermek- település kapcsolatot, helyben tartaná                 
a szülői társadalmat; 
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- a hat iskolai alapozó évfolyam elvégzése megerősítené azon tanulói csoportok esetében is az alapkészségeket, az alapműveleti                
gondolkodást és a problémaközpontú gondolkodást, akik eddig a leginkább a korai iskolai lemorzsolódó csoport tagjaivá váltak; 

- biztonságosabb alapokra építve a hetedik-kilencedik általános iskolai évfolyamokon a képzés eredményesebbé válna. Megkönnyítené a              
középfokú továbbtanulásra, a szakközépiskolákba, szakgimnáziumokba lépést és megadná a lehetőséget az általános iskolai diákok              
nagyobb számának az új szakképzési iskolába történő tereléséhez is; 

- az alsó tagozat elvégzése után a kistelepülések tanulói a létrehozandó iskolaközponti iskolákban folytatnák általános iskolai               
tanulmányaikat, ezzel csökkenne a teher a kistelepülések iskolafenntartása vonatkozásában, hatékonyabb munkaerő-gazdálkodás lenne            
kialakítható, ugyanakkor felső tagozatos általános iskolások számára a település-közeli iskolaközpontokban a kötelező általános iskolai              
tanulmányaik folytatása magasabb színvonalon történhetne; 

- az általános iskolák felsőbb évfolyamain nagyobb figyelmet kapna a pályaorientáció, amely beépülne a tananyagba, így a szakképző                 
iskolákba történő továbblépésre jobb és alaposabb felkészítést kapnának a diákok, nem csak kontraszelekcióval kerülnének be a                
gyerekek a szakképzésbe; 

- az általános iskolai tanulók számára a jelenlegi tantárgyi tartalmak nem növekednének tovább, viszont több idő jutna az óvodából az                   
iskolába lépett tanulók szocializációjára, beilleszkedésére továbbá a tanulók alapkészségeinek biztonságos elsajátítására. 

Mindez nyilvánvalóan szükségessé teszi a hatályos, az új iskolaszerkezethez illesztett Nat, közismereti kerettantervek és tankönyvek jelentős                
átdolgozását. 

Külön döntés szükséges a következő, középfokon jelenleg működő iskolatípusok jövőjéről: 
- a hatévfolyamos gimnáziumok és nyolcévfolyamos gimnáziumok, 
- két tanítási nyelvű általános és középiskolák, 
- nyelvi előkészítő, 
- nemzetiségi oktatásban az ötévfolyamos nemzetiségi gimnázium, középiskola. 

 

2.4. Intézménytípusok felülvizsgálata 

A többcélú intézményekre vonatkozó hatályos szabályozás a köznevelési törvény 7. § 2. bekezdése szerint: 
„A köznevelési intézmény több különböző típusú köznevelési intézmény feladatait is elláthatja, valamint nem köznevelési feladatot ellátó                
intézménnyel is összevonható az e törvényben meghatározott esetben, formában és eljárás megtartásával (a továbbiakban: többcélú intézmény).” 
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A többcélú intézmények jövőbeli szerepének átgondolásával három lehetőség merül fel.  
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a) Marad a jelenlegi szabályozás 
Előnye: kiszámíthatóság, nem generálódnak iskolaátszervezési feladatok, lehetőség van többféle köznevelési feladat egy intézményben való              
megszervezésére, erőforrások hatékony felhasználása. 
Hátránya: az intézményvezetés szakmai erőssége nem mindig valósul meg, egymástól eltérő feladatok szempontja „konkurálhatnak” egymással. 

b) Jelenlegi szabályozás megszüntetése, tiszta profilú intézmények megszervezése 
Előnye: tiszta profilú iskolák létrehozása, amelyek segíthetik a szakmailag professzionalizált vezetés megvalósítását, ahol a specifikus szakmai                
szempontok fókuszálva tudnak megjelenni. 
Hátránya: a jelenlegi többcélú intézmények átszervezését indukálja, melyek esetlegesen a meglévő intézmények tagintézményeivé/telephelyeivé             
vagy önálló intézményekké válnak. Költségvetési vonzatai nem ismeretek, függ az átszervezések jellegétől. 

c) Többcélú iskolák számának növelése 
Előnye: az erőforrások hatékony felhasználása. 
Hátránya: átszervezést igényel, költségvetési vonzatai nem ismeretek, függ az átszervezések jellegétől, az egyes feladatokhoz kapcsolódó 
szakmai szempontok nem mindig tudnak kellő súllyal megjelenni. 
 

2.5. A köznevelés és a felnőttoktatás szorosabb kapcsolata 

A Nat alapvetően a 18 év alatti korosztály életkori sajátosságait figyelembe véve készült, a felnőttoktatásban pedig ennél idősebbek a résztvevők,                    
így az ő életkori sajátosságaikat nem tudja figyelembe venni. Ugyanakkor nyilvánvalóan a tartalom kérdésének felvetése mellett, a felnőttek                  
tanulását leghatékonyabban támogató módszereket kell megtalálni, alkalmazni. 

a) Az 1-4. évfolyam 
A felnőttoktatási kerettanterv először az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékleteként jelent meg, majd a 23/2013. (III. 29.) EMMI                    
rendelet, a 6/2014. (I. 29.) számú EMMI rendelet és a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet módosította. Ez utóbbiban az eredeti felnőttoktatási                     
kerettantervben szereplő „Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, 1–4. évfolyam” számára készült kerettanterv kimaradt, és csak az 5-8. és a 9-12.                  
évfolyamok szerepelnek. Valamint idesorolható a szakiskolát végzettek középiskolája I–II. (11–12.) évfolyam számára készült kerettanterv,              
amely a nappali tagozat mellett esti tagozatra is megadja a tantárgyakra vonatkozó óraszámokat. 
Megfontolandó az 1-4. évfolyam kerettantervének visszaállítása. 

b) Az 5‒8. évfolyam 
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Külön kell kezelni az 5‒8. évfolyamot és a 9‒12. évfolyamot (alapvetően az érettségi vizsga letételét megcélzók) felnőttként végzők körét. Az                    
elmúlt években az 5‒8. évfolyamon jelentős életkori átrendeződés történt. Az ezredfordulót követően az alapfokú oktatásban csekély számú,                 
többnyire túlkoros, de a tankötelezettségen éppen túl lévő tanuló járt, míg 2010 után a közfoglalkoztatási programok miatt nagyszámú idősebb                   
korcsoportok is megjelentek. A tanulást újrakezdők esetében olyan jelentős kompetencia- és motivációs hiánnyal kell számolni, amely a Nat-ban                  
foglalt tartalmak minimális szintű elsajátítása is csak nagy nehézségek árán várható el, különösen az alacsony jelenléti óraszámok (estin heti 15,                    
levelezőn heti 10 óra) mellett. Alapvetően szükséges lenne a Nat-ban foglalt tartalmak redukálásának és adaptálásának lehetővé tétele a                  
felnőttek meglévő kompetenciáinak és életkori sajátosságainak figyelembe vételével, illetve a kulcs- és munkaerő-piaci kompetenciák              
fejlesztésének fókuszba helyezése. (Ez utóbbira tett kísérletet az 1-4. évfolyam számára készült kerettanterv azzal a javaslattal, hogy a szabadon                   
felhasználható órakeretben a digitális kompetenciák fejlesztésével, a munkaerő-piaci szerepvállalással, a tanulás tanulásával foglalkozzanak.) 

c) A 9‒12. évfolyam 
A 9‒12. évfolyamon tanulók középiskolai tanulmányainak célja alapvetően az érettségi bizonyítvány megszerzése. (Kisebbségben vannak azok               
a tanulók, akik a felsőfokú tanulmányokat tűznek ki célul. Számukra a jelenlegi struktúra, csekély támogatást biztosít.) Ezért a gyakorlatban ezen                    
az intézmények szakmai munkáját meghatározó tartalmi szabályozó az érettségi vizsga követelményrendszere. 2005 óta az érettségi               
vizsgarendszer nem tesz különbséget a különböző tagozatokon végzett tanulók között, azaz egységes. Viszont a vizsgára való                
felkészítésben/felkészülésben jelentős különbségek vannak a tagozatok között. A felnőttek tanulására jellemző, hogy a kötelező és a választott                 
érettségi tantárgyakra koncentrálnak, és elhanyagolják a többi tantárgyat, így ezek tartalmai szinte eltűnnek. Továbbá jellemző a tételszerű                 
tanulás, azaz csak a tudható, várható tételekkel foglalkoznak, ami szintén a Nat-tartalmak redukciójához vezet. Ezt erősítik az esti és a levelező                     
tagozatokon az alacsony jelenléti óraszámok. Az alacsony jelenléti óraszámok különösképpen az idegen nyelvek hatékony oktatásában jelentenek                
problémát. Az érettségi vizsgát tenni kívánók között is jelentős a kulcskompetencia-hiányos vagy alacsony kompetenciájú tanuló, azaz a                 
kulcskompetenciák fejlesztése ezen az iskolafokozaton is szükséges. 

d) Módosítási javaslatok 
A felnőttoktatási kerettanterv (9-12. évfolyam) esti és levelező tagozatos tantárgyi struktúrájában megjelennek a nappali rendszerű oktatás                
tantárgyai (kivétel ének-zene és testnevelés), igaz attól eltérő óraszámban. Meggondolandó lenne ennek felülvizsgálata, pl. integrált               
természetismeret (a szakgimnáziumokhoz vagy a szakközépiskolákhoz hasonlóan) vagy integrált művészet (amelybe így a zeneművészet              
is bevonható lenne), a felszabadult óraszámok akár az alapkompetenciák, akár a digitális kompetencia fejlesztésére, akár az                
idegennyelv-oktatásra is fordíthatók lennének. 

A Nat nyilvánvalóan nem tudja kezelni a felnőttek oktatásának sajátosságait – a felnőttek egyéni élethelyzeteit, eltérő kompetenciaszintjüket, a                  
gyerekkorú tanulóktól eltérő, tágabb tapasztalati világukat – ezért az szükséges, hogy a felnőttoktatási kerettanterv pontosító, konkretizáló                
szerepet töltsön be, illetve egyebek mellett biztosítani kell a tanulásszervezés rugalmasságát. 
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Természetesen szükséges a Nat-ból fakadó változások kerettantervi megjelenésének követése az érettségi követelményrendszerben is. A Nat-hoz               
kapcsolódva, annak a gyakorlatban való megjelenését támogatandó a felnőttoktatási intézményrendszer átvilágítása is nélkülözhetetlen. Egy              
széles körű kutatás révén képet lehetne kapni a felnőttekkel foglalkozó intézményekről (valószínűsíthetően jelentős a törvényesség határán                
működő intézmények, intézményhálózatok száma), azok tárgyi és személyi feltételrendszeréről. (Ez utóbbi azért is erősen indokolt, mert jelen                 
feltételezésünk szerint a felnőtteket oktató tanároknak csak csekély része rendelkezik andragógiai ismeretekkel/végzettséggel.) Ilyen témájú              
kutatás több mint 10 évvel ezelőtt zajlott le. 

Egy esetleges felnőttoktatási intézményrendszer-fejlesztés integrálni tudja a Híd-programokat és egyéb, a kötelező iskoláztatásból végzettség              
nélkül kilépett, (fiatal) felnőttek számára szóló oktatási programokat. (Mintául szolgálhatnak Európa más országaiban működő második esély                
iskolák, programok.) 

A Nat-ban és a felnőtt-kerettantervben olyan tartalmak megjelenése is szükségszerű, amelyek a felnőttoktatás korszerűsítése, életszerűsége               
szempontjából hangsúlyosabbak lehetnek, de a nappali rendszerű oktatásban is lényeges elem: a médiatudatosság erősítése, a virtuális és                 
valóságos közösségfejlesztés vagy az 1‒8. évfolyamon az ún. „hétköznapi ismeretek/kompetenciák” erősítése. 

A Nat-tól függetlenül szükséges fejlesztés lehetséges irányai: 
- a tanulók egyéni tanulását támogató módszertanok alkalmazásának erősítése; 
- az ehhez szükséges részben papíralapú, nagyobb részt digitális eszközrendszer fejlesztése; 
- a levelező tagozatok esetében a tanóra kifejezés helyett a „konzultáció” kifejezés alkalmazása lenne szerencsés, és az ehhez illeszkedő                  

módszertanok (segédletek) fejlesztése. 

 
 

3. A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia elemeinek megjelenítése a Nat-ban 

3.1. Általában a végzettség nélküli iskolaelhagyásról 

A végzettség nélküli iskolaelhagyásnál fontos tényező a tanuló lakhelye, családi állapota, anyagi körülményei, szülei legmagasabb iskolai                
végzettsége, így ezen tényezők figyelembe vétele szükséges a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére. A leszakadó térségekben tanulók                
számára olyan speciális programok indítása szükséges, amely által „kinyílhat előttük a világ”, és megtapasztalhatják, hogy a tanulás által                  
előrébb juthatnak az életben és a munkaerőpiacon. 
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A szülők iskolai végzettségének és munkaerő-piaci kompetenciáinak megerősítése tovább csökkentheti a tanuló lemorzsolódását. A szülők               
bevonása az iskolai tevékenységekben és a rendszeres családlátogatások javíthatják a szülő és az iskola/pedagógusok kapcsolatát. Továbbá a                 
szülők legmagasabb iskolai végzettségének növelésére alkalmas: azon szülők, akik nem rendelkeznek minimum elvégzett 8 általános osztállyal,                
kapcsolódhassanak be az iskolai oktatás felnőttoktatási keretébe. A szülők iskolai végzettségét növelendő ingyenes képzések, továbbképzések,               
tanfolyamok szervezhetők a közművelődési intézmények bevonásával. Azon intézményekben, amelyekben a hátrányos helyzetű, ill. a              
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számaránya meghaladja a 40%-ot, az osztálylétszám 15 főben maximalizáható, és évfolyamonként               
maximum két ilyen osztály indítható. Ezáltal a pedagógusok terhei csökkennek, és a helyi szintű jelzőrendszer javul. Ezen intézményekben                  
javasolt a speciális tanterv alkalmazása, amely lehetőséget biztosít több gyakorló órára, továbbá több témanapra és -hétre. 

A 16 éves, de alapfokú végzettséggel nem rendelkező tanulók részére rendelkezésre áll a köznevelési Híd II. program, illetve a felnőttoktatási                    
programok, intézmények. 
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3.2. A végzettség nélküli iskolaelhagyás (ESL ) stratégia kapcsolódási pontjai a Nat-tal 5

a) Differenciált, személyközpontú nevelés-oktatás és támogatás 
Motiváló, aktivizáló, választható tanulási tartalmak és tanulásszervezési módszerek bevezetése: 

- egyénileg választható tanórák és motivációs célú tanórák beiktatása (hasonlóan egy osztályfőnökihez, de a fenti célokkal), 
- rugalmas órarend-összeállítás, 
- szabadon választható idegen nyelv és IKT-témájú tanórák (a munkaerő-piaci érvényesülés céljából). 

Nyitottságra ösztöntő intézményi nevelés kialakítása: 
- toleranciára nevelés, érzékenyítő pedagógiai foglalkozások (pl. élőkönyvtárak, drámapedagógia, iskolaszínház), 
- a pedagógusképzésbe beépített interkulturális kompetenciafejlesztés, 
- egész napos iskola lehetőségeinek kiaknázása. 

Az intézményi nevelésen kívüli komplex és prevenciós lehetőségek a hátrányos helyzetű térségekben, valamint területi szegregátumokban: 
- a koragyermekkori intervenció fejlesztése, 
- settlement-típusú  közösségi szolgáltatások (pl. iskolai közösségi szolgálat helyi végzése, tanulói partnerprogramok). 6

 

b) Tanulási kudarc, lemaradás, a végzettség nélküli iskolaelhagyás megakadályozása 
Egyénre szabott támogatást nyújtó megoldások kialakítása: 

- egyéni tanulási és fejlődési tervek gyakorlatának kialakítása, a tanulási szerződések lehetőségének alkalmazása, 
- fejlesztő értékelési módszerek általános alkalmazása. 

A nyelvelsajátítás segítése és a kulturális különbségek figyelembe vétele az interkulturális szemléletű, tartalmú programok, tananyagok               
fejlesztésével és alkalmazásával. 

c) Intézményi közszolgáltatások és kapacitások 
„Második esély”-t biztosító képzőhelyek létrehozása, fejlesztése a tankerületekben az egyénhez igazított, differenciált tanulási tartalmak és               
eszközök alkalmazásával. 

d) Megfelelő nevelési-oktatási és képzési szerkezet, kínálat 

5 ESL jelentése: a végzettség nélküli iskolaelhagyás angol megfelelőjének (Early School Leaving) rövidítése. 
6 A settlement típusú szervezetek lehetnek önsegítő csoportok, nagyobb szolgáltató szervezetek is, amelyek aktivitása kiterjed a szociális, gazdasági, kulturális, oktatási és                     
környezetvédelmi szükségletek teljes körére. 
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Szegregációmentes, rugalmas továbbhaladást biztosító iskolaszerkezet és intézményi kínálat kialakítása: 
- az egyenlő bánásmód jegyében a toleranciára való nevelés elterjedését célzó programok és gyakorlatok támogatása, elérhetőségük               

biztosítása; 
- hosszabb távon célul kell kitűzni az alsó- és középfokú oktatás tartalmi egységességét; 
- SNI (tananyag)tartalmak fejlesztése; 
- a készség- és kompetenciafejlesztési cél a központi tantervi kínálat rugalmasságát, az egyéni fejlődési lehetőségek ösztönzését foglalja                

magában; 
- a Nat-ban foglalt egyes, a tanulás hatékonyságát növelő kulcskompetenciák elsajátításának támogatása (például a tanulás tanulása,               

kezdeményezőkészség és kulturális tudatosság); 
- a problémamegoldás, a kritikus gondolkodás, az együttműködés és a vállalkozói szellem fejlesztése; 
- a digitális készségek kiteljesítése új technológiák bevonásával (pl. mobiltelefon, internet, nyílt oktatási anyagok); 
- az idegen nyelvi készségek, képességek fejlesztése (összhangban az EU anyanyelvi és két idegen nyelv oktatására vonatkozó ajánlásával); 
- a környezet- és egészségtudatosság fokozása; 
- új tanulói teljesítményértékelési módszerek kidolgozása és bevezetése (alapkészségek értékelése a köznevelés minden szintjén). 

 
 

4. A Digitális Oktatási Stratégia megjelenítése a Nat-ban 

A digitális kompetencia megléte feltételezi az információs technológiák természetének, szerepének és lehetőségeinek alapos értését és ismeretét a                 
mindennapi helyzetekben: a személyes és társadalmi életben és a munkában egyaránt. Magában foglalja a fő számítógépes alkalmazásokat,                 
valamint az internet által kínált lehetőségek és esetleges veszélyek megértését. Hozzátartozik továbbá az elektronikus média útján történő                 
kommunikáció, az információ megosztása, hálózati együttműködés a tanulás, a munka vagy a kutatás terén. 

A digitális korban szükséges készségek között szerepel az információ-keresés, -gyűjtés és -feldolgozás képessége, valamint az információ                
kritikus és szisztematikus alkalmazása. Mindez feltételezi a kritikus gondolkodást, a technológiák kreatív és innovatív alkalmazását,               
mindemellett megfontolt attitűdöt követel az elérhető információ és az interaktív média felelősségteljes használata tekintetében. 
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4.1. Az információ kezelése 

A problémamegoldás képességének kialakítása és fejlesztése az összes műveltségi terület feladata. Speciálisan viszont az informatikai               
eszközökkel történő problémamegoldás, algoritmus-leírás, kódolás és végül a szoftverfejlesztés nem valósítható meg tetszőleges műveltségi              
területen, csak az informatika műveltségi területen. Az informatika tantárgynak jelenleg két fő célja van: az informatikai eszközök – hardver- és                    
szoftvereszközök – használatának elsajátíttatása és ezeken keresztül az információfeldolgozás és az információalkotás; valamint annak              
megismertetése, hogy az informatikai eszközöket és módszereket hogyan lehet felhasználni problémamegoldásra. Utóbbi a jelenlegi Nat-ban és                
a kerettantervekben a felsőoktatás és a munkaerőpiac elvárásaihoz képest nem kap elég hangsúlyt. 

Az informatika tantárgy relatíve alacsony óraszáma – a gimnáziumok 9–12. évfolyamán pl. csak a 9. és 10. évfolyamon kötelező tantárgy, a                     
kerettantervben 64 órával – nem engedi meg, hogy csak ezen keresztül sajátítsák el a tanulók a szükséges ismereteket, így szükségszerűen más                     
műveltségi területek tantárgyait is be kell vonni a digitális kompetencia fejlesztésébe. A digitális kompetenciák között számos olyan van, például                   
az információfeldolgozás elmélete, az adatkezelés, az információbiztonság, az elektronikus közigazgatási szolgáltatások igénybevétele, amelyek             
inkább kapcsolódnak más műveltségi területhez, mint az informatikához. Ezeket be lehet építeni a többi műveltségi terület tartalmai közé. 

 

4.2. Problémamegoldás 

Különösen nehéz más műveltségi területeken keresztül bemutatni a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel fejlesztési              
feladatot, amelyre az említett kerettantervben 10 óra jut a két évfolyamon összesen. 

A Digitális Oktatási Stratégia Nat-ban is megjelenő, megjeleníthető főbb céljai: 
- az informatikai eszközök használata készségszinten épüljön be a tanítás-tanulás folyamatába; 
- az iskola alakítsa ki és fejlessze az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alapkészségeket, és készítsen fel az új tanulási formák és                    

eszközök használatára; 
- a köznevelésből kikerülő tanulók rendelkezzenek a megfelelő digitális kompetenciával és médiatudatossággal, és képesek legyenek e               

kompetenciák élethosszig tartó folyamatos fejlesztésére; 
- a nem informatika tantárgyak kerettanterveiben megkerülhetetlen módon jelenjen meg a tanuló digitális kulcskompetenciáinak             

használata; 
- a diákok számára épüljön be a tanulási feladatok közé az információkeresés, -feldolgozás, kollaboráció IKT-val támogatott               

megoldásainak használata, valamint a médiatudatosság fejlesztése; 
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- kerüljön sor az informatika tantárgy újraértelmezésére a tananyagfejlesztésben; 
- kötelező gépírásoktatás az általános iskolák egyik alsó tagozati évfolyamán, az oktatáshoz szükséges, a korosztálynak megfelelő               

infrastruktúra biztosításával; 
- a digitális oktatás bevezetése, alkalmazása során a gyermekek teljes lelki- és testi egészségének megőrzése érdekében különös hangsúlyt                 

kell helyezni a valós emberi kapcsolatok kialakítására, megőrzésére, illetve a digitális eszközök alkalmazásából fakadó mozgásszegény               
környezet ellensúlyozására. 

 
 

5. A Nat megújítása és az állami kiadású köznevelési tankönyvek kapcsolata 

A Nat 2017. évi megújítása nyomán a Nat és a kerettantervek átalakítása prognosztizálható. Ennek következményeként a 2012-es Nat-hoz képest                   
tartalmi változásokra, valamint a tananyagtartalom évfolyamok közötti átsorolására kerülhet sor. 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI) által elkészített majd az Eszterházy Károly Egyetem (a továbbiakban: EKE) által                   
átvett, kiadott és továbbfejlesztett közismereti tankönyvek alapvetően három nagy csoportba sorolhatók. 
a) A korábbi Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (a továbbiakban: NTK) könyvei elsősorban a középiskolai évfolyamok, a nemzetiségi               

oktatás igényeit és a sajátos nevelésű tanulók igényeit szolgálják ki. 
b) A korábbi Apáczai Kiadó (a továbbiakban: AK) könyvei elsősorban az általános iskolai évfolyamok igényeit szolgálják ki. Az NTK-t és az                    

AK-t az állam 2014-ben megvásárolta, és feladataikat átadta az OFI-nak. 
c) A korábbi OFI által kiadott, kísérleti tankönyvfejlesztésben kifejlesztett kiadványok az idegen nyelvi, a művészeti és a készségtárgyak                 

kivételével lefedik a köznevelés 12 évfolyamának tantárgyait. Az OFI 2017-től az EKE szervezeti egységeként folytatja a tankönyvkiadási                 
tevékenységet. 

 

5.1. Tankönyvek felülvizsgálata, átalakítása 

Az EKE annak érdekében, hogy az általa kiadott tankönyvek megfeleljenek a kerettantervi módosításoknak, a folyamatosan felülvizsgálja, és                 
szükség szerint átdolgozza azokat. E folyamat során a szerzői és a szomszédos jogokat is úgy kötik meg ismételten, hogy a tankönyvek (tehát                      
mindhárom korábbi kiadó tankönyvei) digitális formában is közzétehetők legyenek. 2016 végéig a kísérleti tankönyvfejlesztésben kifejlesztett               
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tankönyvek voltak közzétehetők, de felmenő rendszerben az összes állami kiadású köznevelési tankönyv elérhetővé fog válni elektronikus                
formában is. 

Az állami köznevelési tankönyvek jellemzően tankönyvcsaládokba tartoznak, ezek pedig jellemzően iskolaszakaszokat fognak át; így vannak               
alsó tagozatos, felső tagozatos és középiskolai tankönyvcsaládok. A tankönyvcsaládokon belül a tankönyvek struktúrája hasonló, ezért a                
kerettantervi módosítás alapján a tananyag átstrukturálása megoldható. 

 

5.2. A tankönyvek elektronikus változata 

a) Jelen 
A Nemzeti Köznevelési Portált (a továbbiakban: NKP) az OFI abból a célból alakította ki, hogy a köznevelés számára tananyagbázist nyújtson:                    
közzétehesse a kísérleti tankönyvfejlesztés produktumainak elektronikus változatát és az elsősorban azok használatát segítő interaktív              
tananyagokat. Így az összes kísérleti tankönyv elérhető online lapozgatható fejezetekre bontott változatban, és letölthető PDF alakban. Új                 
fejlesztésként az OFI 2016-ban megkezdte a tankönyvek HTML-alapúvá alakítását, amellyel az online feldolgozást kívánja megkönnyíteni – e                 
projekt eredménye az okostankönyv. Okostankönyvvé a kiadványok közül a tankönyvek alakíthatók, ezeket egészítik ki a munkafüzetek és                 
feladatgyűjtemények alapján és tartalmából készített feladatok, feladatsorok, feladatgenerátorok. 

Az életkori sajátosságokat figyelembe véve az OFI azt a döntést hozta, hogy csak az 5–12. évfolyam kiadványaiból készít okostankönyveket,                   
tekintve, hogy az általános iskola alsó tagozatán az informatikai eszközhasználat tanulási célra történő önálló, értő felhasználása nem jellemző. 

b) Jövő 
A 2017. évtől folytatni kell a köznevelési tankönyvek okostankönyvvé alakítását. Az EFOP-3.2.2 jelű kiemelt európai uniós finanszírozású                 
projektből finanszírozható a FI jelű könyvek átalakítása, de meg kell fontolni az NT és az AP jelű könyvek átalakítását is. Erre egyetemi vagy                       
hazai egyéb finanszírozást kell biztosítani. 

Az okostankönyvek fejlesztése egyértelműen fontos cél a következő néhány évben, azonban sem a tankönyvhasználat elsajátíttatása, sem az                 
esélyegyenlőség nem engedi meg, hogy kizárólag elektronikus tankönyveket juttassunk el a tanulók részére. Bár a Digitális Oktatási Stratégia                  
céljai között szerepel, hogy minden köznevelési intézményben legyen elérhető szélessávú internet és legyenek megfelelő eszközök is a kapcsolat                  
kihasználására, és az eddig internettel nem rendelkező magánszemélyek is kedvezőbb díjért vehessenek igénybe szolgáltatásokat, a háztartások                
egy jelentős részében továbbra sem lesz elérhető megfelelő minőségű számítógép vagy mobil eszköz, sem megfelelő internetkapcsolat. 
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Az okostankönyvek kialakításával a tananyag egy egészen más, a tankönyvi elrendezéstől részben idegen módon fog megjelenni, amely annak                  
gyakorlatilag bármilyen elrendezését megengedi. Ez a tananyagbázis dinamikusan fejlődhet, a köznevelés résztvevői által bővíthető és javítható.                
Ennek az infrastruktúrája azonban jelenleg nem áll rendelkezésre, egyelőre kizárólag a központilag felügyelt tartalomszolgáltatás biztosítható. 

 

5.3. Konklúzió 

Az állami kiadású köznevelési tankönyvek, mivel tankönyvcsaládokba rendezve jelennek meg, a tartalom átstrukturálásával a kerettantervekhez               
igazíthatók azok változása esetén. Természetesen ez a folyamat is, és a tankönyvek új tartalmakkal bővítése is jelentős szerzői, szerkesztői                   
munkával jár. 

Folyamatban van és folytatni szükséges az okostankönyvek készítését, sőt, a kísérleti tankönyvfejlesztés produktumainak átalakítása mellett az                
EKE egyéb tankönyveit is meg kell jelentetni ilyen formában is. A tankönyvek digitális megjelentetésével alternatívát biztosíthatunk a                 
köznevelésben tanulóknak, azonban a nyomtatott tankönyvek elhagyása csak az esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével történhet, és               
nem történhet általánosan. 

A középiskolai évfolyamokon a tanulók már általában rendelkezni fognak az információfeldolgozáshoz szükséges digitális kompetenciákkal,              
ezért a 9–12. évfolyamon bevezethető a kizárólag digitális tananyagok használata. Alsó tagozaton a tartós tankönyv használata kerülendő,                 
munkatankönyvek bevezetésére van szükség. 

 
 

6. Tanév hossza, oktatásszervezés 

6.1. A tanév főbb időpontjainak átszervezéséhez kapcsolódó javaslatok 

A tanítási év átszervezésének szükségessége és lehetőségei 
A köznevelésről szóló törvény 4. § 31. pontja alapján az iskolában a tanítási év minden év szeptemberének első munkanapjától a következő év                      
június 16-át megelőző utolsó munkanapjáig tartó szorgalmi időszak, az érettségi vizsga és a szakmai vizsga évét kivéve. 

A köznevelésről szóló törvény 94. § (1) bekezdésének r) pontja értelmében a tanév, ezen belül a tanítási év rendjét az oktatásért felelős miniszter                       
állapítja meg (tanév rendje). E jogszabályban szükséges meghatározni a tanév, ezen belül a tanítási év rendjét, a tanév szervezésével kapcsolatos                    
feladatokat, így különösen a tanév kezdő és befejező napját, azt az időszakot, amelynek keretében az iskolai nevelés és oktatás folyik, a tanítási                      
szünetek szervezésének időszakát és időtartamát, a felvételi kérelmek elbírálásának, az érettségi vizsga és a szakmai vizsga időszakát. 
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A tanítási szünetek időtartamának meghatározásakor minden esetben a köznevelésről szóló törvény által elrendelt minimálisan hat egybefüggő                
naptári nap biztosított. A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az                      
általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középfokú iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként                
használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat               
jogosult dönteni. 

A tanév rendjében foglaltak minden iskolára kötelezőek. A rendelet fontos segítséget nyújt a tanév megszervezéséhez, ezáltal a feladatellátásban                  
részt vevők a rendeletben megjelölt pontos időbeli keretek és munkamegosztás szerint tervezhetik feladataikat. A mindenkori tanév rendje                 
rendelet fontos szabályozási eszköze az iskolai életnek, az iskola tevékenységeinek konkrét irányításának is. 

Az iskolák jelentős része oktatásszervezési eljárásaiban jellemzően a hagyományos tantermi órák mellett dönt, nem használja ki a jelenlegi                  
szabályozásban rejlő lehetőségeket. Az iskolai élet színesítése, az ismeretek szerzésének élményszerű lehetőségét kínálnánk az egyes tematikus                
foglalkozások szervezési lehetőségével. Probléma, hogy sok család számára nehézséget jelent a nyári szünidő teljes időtartamában a                
gyermekének elhelyezése, felügyeletének megoldása. A nyári szünetben több százezer gyermek felügyelete nem megoldott, mert szüleik               
dolgoznak, nincsenek olyan rokonok, nagymamák, szomszédok, akik vigyáznának rájuk. Ezt a terhet csökkentené a tanítási év időtartamának                 
növelése. 

A magyar általános iskolások nemzetközi összehasonlításban kevesebb időt töltenek az iskolában, közvetlen pedagógus irányítása mellett zajló –                 
tantermi és tantermen kívüli – fejlesztő foglalkozáson. 
 
A tanév rendjének módosítására vonatkozó javaslatok 
a) A Nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításával a Miniszter nagyobb szabadságot kap a tanítási év kezdő és záró napjának 

meghatározásában. 
b) A törvény határozza meg a tanítási napok számát. 
c) Felülvizsgálatra kerül a tanítási szünetek elosztása. 
d) Biztosítani kell a Témahetek megtartását. 
e) Ki kell dolgozni a Nemzeti táboroztatási program időtartamának és a tanítási évnek a kapcsolódását (része-e a tanévnek a táborozási 

időszak). 
f) Javasolt a tervezett tanulói mérésekhez külön mérési napokat biztosítani. 
g) Javasolt a szakmai és érettségi vizsgák megkezdése előtt egy hét felkészülési időt biztosítani a diákok számára. 
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6.2. Témahetek kapcsolódása a Nat-hoz 

A témahetek kezdeményező projektgazdájaként a köznevelési szakterület fontosnak tartotta/tartja, hogy a felismert hiányterületek lefedésére              
tartalmi és módszertani programokat támogasson, fejlesszen: 

- ezek köznevelési témahetek formájában a Nat fejlesztési területeihez – nevelési céljaihoz, valamint kulcskompetenciáihoz             
kapcsolódjanak; 

- a programok a XXI. század társadalmi, gazdasági kihívásaira is reagálni akarnak, hiszen a tárgyi tudás mellett már nagy hangsúlyt kapnak                    
azok a tantárgyakon átívelő készségek, képességek, ismeretek (mint például a digitális írástudás, pénzügyi ismeretek, fenntarthatóság),               
amelyek elősegítik a változásokhoz alkalmazkodást is; 

- a témahetek korcsoport specifikusan szakszerűen (minőségbiztosított oktatási anyagok révén), élményszerűen, játékos feladatok által             
adnak át olyan mindennapokban használható gyakorlati ismereteket, amelyek a tudatos felnőtté válást, tudatos életvitelt támogatják; 

- az iskolákban, tanulócsoportokban folyó osztálytermi nevelés, oktatás hagyományos formái nem adnak megfelelő lehetőséget a              
csoportfoglalkozások, a kooperatív módszertanok, a projektalapon egyes kiemelt oktatási kérdésekhez komplex megközelítést alkalmazó             
módszertanok megvalósítására – a pedagógusokat új lehetőségek, módszerek kipróbálására ösztönzik a programok úgy, hogy ehhez               
szakmai segítség is biztosítanak. 

 

a) Pénzügyi-gazdasági Témahét (Pénz7) 
- Nat fejlesztési területe - nevelési célja a gazdasági és pénzügyi nevelés; 
- Nat kulcskompetenciája a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia. 

A pénzügyi témák vállalkozói ismeretek témával is bővülnek a Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére és részvételével. A 2017-es                
év pénzügyi témája, az „okos bankolás” mellett a vállalkozói kompetenciafejlesztés és a vállalkozói ismeretek élményalapú bevezetése is helyet                  
kap az iskolákban. 
b) Digitális Témahét 

- Nat fejlesztési területe - nevelési célja a médiatudatosságra nevelés; 
- Nat kulcskompetenciája a digitális kompetencia. 

c) Fenntarthatósági Témahét 
- Nat fejlesztési területe - nevelési célja a fenntarthatóságra, környezettudatosságra nevelés. 
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6.3. Táboroztatási időszak – a Nemzeti Táborozási Program 

A Nemzeti Táborozási Program egy átfogó, országos kiterjesztésű pedagógiai program, amely keretében tematikus napközi és tematikus                
bentlakásos táborok valósulnak meg a tanítási évet követő két hétben. Kifejezetten köznevelési célúak, tantárgy-kiegészítő tartalmúak, a Nat-ban                 
megfogalmazott feladatokhoz kapcsolódnak. Az Nemzeti Táborozási Program komplex program, amely konkrét nevelési, oktatási tematikával              
rendelkezik, és strukturált rendszerbe illeszkedik, meghatározott időpontokban valósul meg, a gyerekek osztályonként, közösségben táboroznak,              
tartalma a tananyaghoz kapcsolódik. 

A táborok a Nat-ban megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjukban a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek               
fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az                 
oktatás színtere nemcsak az iskola lehet. Az Nemzeti Táborozási Program hozzájárul és alternatívát biztosít ahhoz, hogy a tanév szerkezetének                   
átalakítására vonatkozó jövőbeli szándék eredményeként ne csak formális osztálytermi keretek között valósuljon meg, hanem tematikus napközi                
és tematikus bentlakásos táborok formájában, kihasználva annak összes nevelési–oktatási lehetőségét. 

Ahhoz, hogy a Nemzeti Táborozási Program megvalósulhasson, mindenképp meg kell jeleníteni azt a Nat-ban: 
- A tanórai foglalkozások iskolai megszervezésére vonatkozó rendelkezések fejezetet ki kell egészíteni a tematikus napközi és               

tematikus bentlakásos táborokkal, mint kötelező iskolán kívüli tevékenységekkel. 
- Az Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek fejezetben szintén meg kell jeleníteni a tematikus tábort mint kötelezően                

alkalmazandó módszert és munkaformát. 
- A köznevelési rendszer egyes feladataira és intézményeire vonatkozó külön szabályok fejezetben kell röviden ismertetni a Nemzeti                

Táborozási Programot. 
- A Műveltségi területek anyagai fejezetben célszerű lenne műveltségi területenként megjelölni azokat a fejlesztési feladatokat, amelyek               

egy részét a Nemzeti Táborozási Program keretében szervezendő tematikus napközi és tematikus bentlakásos táborok keretén belül kell                 
megvalósítani. Ez egyben iránymutatás lenne a kerettantervek megírásához; ennek alapján a kerettantervben már konkrét javaslatokat               
lehetne tenni az egyes tananyagtartalmak kapcsán azok tematikus napközi és/vagy tematikus bentlakásos táboron belüli feldolgozására. 

 

70 



6.4. Egész napos iskola és a 16.00 óráig való benntartózkodás 

A jelenlegi Nat-tal csak közvetett összefüggésben áll az egész napos iskola (ENI) és a 16 óráig kötelező benntartózkodás. Az iskolák helyi                     
tantervükben, illetve pedagógiai programjukban szabályozzák ezt a területet, és ezekre van hatással a Nat tartalomszabályozó funkciója. Az ENI                  
tanórán kívüli programjai természetesen a Nat-ot figyelembevételével készültek, de a programokban a gyakorlás, a kompetenciák fejlesztése áll a                  
középpontban, és ezért a Nat esetleges tartalmi módosítása nem jelent változtatási igényt, inkább lehetőség arra, hogy a programok egyes                   
moduljainál az új Nat-hoz kapcsolódási pontokat meg lehetne jelölni. 

A 16.00 óráig kötelező benntartózkodással kapcsolatban lezajlott egy kutatás (a bevezetést követően, 2014-ben). Ennek célja a vonatkozó                 
jogszabállyal összefüggő helyi, intézményi működési és változási folyamatok feltárása volt, és ezek tanulói eredményességgel összefüggő               
elemzése. A kutatásba bevont intézményekben nem működtettek, működtethettek ENI-programot (mivel ezek fejlesztésére csak később került               
sor), így a délelőtti órarend szerinti tanórák és a délutáni tanórán kívül foglalkozások jelentették a tanulói elfoglaltságot. A szülők jelentős része                     
élt a felmentési kérelem lehetőségével: alsó tagozaton 20-20%-uk, felső tagozaton 50-24%-uk kért teljes illetve részleges felmentést. A felmentés                  
lehetőségével elsősorban az iskolázottabb, középosztályi szülők éltek. 

A délutáni foglalkozásokban leginkább érintett (szakkört és tanulószobát vezető) pedagógusok számára kihívást jelentett az intézkedés, amelyet                
külön felkészítés, támogatás nélkül végeztek, végeznek. A pedagógusok munkaidejében változás csak kismértékben figyelhető meg,              
összességében csak néhány százalékos a növekedés a délutáni foglalkozásokkal töltött időben. A pedagógusok, bár összességében valamivel több                 
időt töltenek az iskolában, mindez esetükben nem az együttműködési hajlandóság növekedését eredményezte, inkább fáradtsággal,              
elégedetlenséggel jár együtt. 

A kutatás eredményeképpen a következő rendszerszintű javaslatok fogalmazódtak meg: 
- Legyen az iskolák kötelessége a 16 óráig tartó nyitva tartás, amely idő alatt a tanulók számára különböző szolgáltatásokat (rekreáció,                   

tanulásirányítás, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások) nyújtson. Ezek inkább lehetőségként jelenjen meg a diákok számára,              
mint kötelezettségként. 

- Eszközöket is biztosítani kell az iskoláknak a megvalósításhoz, az időkeretet adekvát szakmai tartalommal való feltöltésre. Fontos a                 
jogszabályok kiegészítése ösztönzőkkel és támogatási lehetőségekkel (pl. irányelvek, ajánlások, módszertani segédletek, a pedagógusok             
számára tapasztalatszerzési és képzési lehetőségek). 

- Az iskolákban a 16.00 óráig tartó hatékony, pedagógiai célú benntartózkodás érdekében – a döntően tanórán kívüli tevékenységek                 
szempontjából – javítani kell az infrastrukturális feltételeket. 
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- Az iskolák és az érintett pedagógusok számára a hatékony kommunikáció és támogatási, tapasztalatátadási és tanulási lehetőségeket kell                 
teremteni a hatékonyabb implementáció érdekében. 

- A 16.00 óráig tartó iskolázást évfolyamonként differenciáltan kellene kezelni, mivel amíg az 1-6. évfolyamon tud hatékonyan segítséget                 
nyújtani a diákoknak és családjaiknak, addig a 7-8. évfolyamokon már kevésbé. 

- Szükséges a 16.00 óráig kötelező benntartózkodás jelenlegi gyakorlatát egy újabb, átfogóbb kutatás keretében feltárni. 

Az ENI programok elterjesztésének érdekében szükséges a jogi szabályozás áttekintése, és olyan jogi környezet megteremtése, amely az ENI                  
programokat bevezetni kívánó iskolák számára nem jelent szükségtelen akadályokat. Erre már korábban születtek javaslatok az OFI részéről. Az                  
egyik olyan irányelvek kiadását javasolta, amelyek a Nat-tal és kerettantervekkel összehangoltan szabályozza a tanulásszervezési kérdéseket,               
amelyek az egész napos iskolaszervezési forma sajátosságaiból erednek. (Az irányelvek meghatározzák a tanórák és tanórán kívüli                
tevékenységek szervezésének és felosztásának szabályait az egész napos iskolák esetében. Le kell fektetetniük azokat a pedagógiai alapelveket,                 
amelyek mentén az iskolák megtervezhetik a tanulók számára kínált tanórán kívüli tevékenységeiket. Az irányelvek által meghatározott                
kereteken belül a nevelési-oktatási programok fejlesztői maguk határozhatják meg, hogy az általuk fejlesztett program az iskolai élet mely                  
területeire, mekkora óraszámra és milyen tevékenységfajtákra terjed ki.) 
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V. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS 
 
Az alábbi hét ország – Ausztria, Csehország, Észtország, Finnország, Lengyelország, Portugália és Szlovákia – közoktatási rendszerének                
rövid és vázlatos áttekintése hozzájárulhat a magyar köznevelési rendszer fejlesztési irányainak meghatározásához. 
 
1. Ausztria 

1.1. Ausztria iskolarendszere 

Az osztrák iskolarendszerben a tankötelezettség 6 éves kortól 15 éves korig tart. Ez 9 közoktatási évfolyam elvégzését jelenti. 

Az alapfokú oktatás 4 évfolyamos (6-10 éves kor között), ezt követi a szintén 4 évfolyamos középfokú oktatás (10-14 éves kor között). Erre épül                       
az általános képzést nyújtó középiskola felső tagozata, illetve a szakképző iskola 4 tanéve. Az előbbi 4 évét zárja le az érettségi vizsga, az                       
utóbbiban az 5 év után tehető érettségi vizsga. 

Mindkét iskolatípusból lehetőség van a felsőfokú képzésben részt venni. Ezekkel párhuzamosan, szintén a 8. évfolyam után választható az ún. „új                    
középiskola”, amely a szakképzést jelenti, különböző (2-3-4-5 év) hosszúságú képzésekkel, és nem érettségi vizsgával, hanem záró- illetve                 
szakvizsgával zárul. Ezt követően lehetőség van olyan tanfolyamok elvégzésére, amelyek érettségi vizsgára készítenek fel, majd a felsőoktatásba                 
való belépésre jogosítanak. 
 

1.2. Tartalomszabályozás 

Szövetségi szinten szabályozott kerettantervet (Rahmenlehrplan) ad ki a minisztérium, ebben kötelezően meghatározott tartalmi elemek,              
óraszámok és tantárgyi tantervek is vannak. 

A kerettanterv megvalósításához nagy választékban állnak rendelkezésre tankönyvek és segédanyagok. 
 

1.3. A tanulók terhelése az óraszámok tükrében 

Az alapfokú oktatásban (1-4. évfolyamon) az átlagos éves kötelező óraszám 705 óra. 
Az alsó középfokú oktatásban (5-8. évfolyamon) az átlagos éves kötelező óraszám 899 óra (60 perces időtartamra vetítve).  
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Ausztria iskolarendszerének struktúrája 
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2. Csehország 

2.1. Csehország iskolarendszere 

Csehországban a tankötelezettség 9 iskolai évfolyamra terjed ki 6 éves kortól 15 éves korig. Az óvodai nevelés 3-6 éves kor között folyik. 

Az általános iskola 9 évfolyamból áll; ebből az alsó tagozat (6-11 éves kor között) 5, a felső tagozat (11-14 éves kor között) 4 évfolyamból áll.                         
Az alsó tagozatból lehetőség van közvetlenül 8 vagy 6 osztályos gimnáziumban folytatni a tanulmányokat (5. és 7. osztály után) – előfeltétele a                      
kitűnő osztályzat és gyakran felvételi vizsgához kötött. 

A középfokú intézmények a kötelező 9 évfolyam elvégzése után: 
- szakközépiskolák érettségit nem adó és érettségit nyújtó képzéssel – 2 év után szakvizsgával, 4 év után érettségivel zárul; 
- a szakiskolák/taniskolák 3 évig terjedő képzése, amely záróvizsgával végződik, és szakképesítő bizonyítványt nyújt; rendelkezik 4 éves                

képzéssel is, amely az érettségire és felsőoktatásban való továbbtanulásra készíti fel a diákokat; 
- a gimnáziumok általános középfokú műveltséget és érettségit nyújtanak a diákoknak; van humán, természettudományos és matematikai               

tagozata; 
- a konzervatóriumok pedagógiai és művészeti pályára készítik fel a diákokat, 6 és 8 éves képzésben valósul meg. 

 

2.2. Tartalomszabályozás 

Az oktatási minisztérium határozza meg az általános köznevelési célokat és kulcskompetenciákat a Nemzeti oktatási program keretében. 

Szintén a minisztérium feladatkörébe tartozik a kerettantervek kiadása, amelyek tartalmazzák a kötelező és választható tantárgyakat, és                
óraszámokkal látják el azokat. Kivételt képeznek ez alól az egészségüggyel, illetve a honvédelemmel kapcsolatos tantervek. 

Az iskolák ezen szabályozók alapján alakítják ki  saját helyi tanterveiket. 
 

2.3. A tanulók terhelése az óraszámok tükrében 

Az alapfokú oktatásban (1-5. évfolyam) a diákok átlagos éves kötelező óraszáma: 694 óra. 
Az alsó középfokú oktatásban (6-9. évfolyam) a diákok átlagos éves kötelező óraszáma: 897 óra (60 perces órára vetítve).  
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Csehország iskolarendszerének struktúrája 
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3. Észtország 

3.1. Észtország iskolarendszere 

Az észt oktatási rendszer alapvetően négy, plusz egy szintből áll: az iskola előtti, az általános iskolai, a középiskolai, illetve a felsőoktatási                     
képzési szintek, amelyek egymásra épülnek. Az élethosszig tartó tanulás jegyében kialakított felnőttképzési szintet pedig egyre bővítik. 

Az iskola előtti nevelésben a gyermekek három- és hétéves koruk között vehetnek részt. A szülők szabadon választhatják meg, hogy mely                    
óvodába kívánják gyermeküket beíratni. Az óvodákat a helyi önkormányzatok tartják fenn. Az általános iskolába a betöltött hetedik életév után                   
kezd járni a tanuló, a tankötelesség az általános iskolai képzés befejezéséig, vagy a tanuló 17 éves koráig tart. 

Az általános iskolai képzés 9 évből áll, mely három szakaszra oszlik (1-3., 4-6., 7-9. osztály); mindhárom szakaszhatárnál jól lehatárolt kimeneti                    
követelményeket támasztanak. A 9. osztály elvégzésével középiskolában folytathatják tanulmányaikat. Ez lehet gimnázium vagy             
szakközépiskola. Az előbbiben általános középfokú képzés történik, míg utóbbiban középfokú szakképesítést lehet szerezni. 

A középiskolák három tanévből állnak, a 10‒12. osztályt ölelik fel. A középfokú tanulmányokat érettségi vizsga zárja, amely felsőoktatási                  
tanulmányokra vagy szakma tanulására is jogosít. A szakközépiskoláknak két nagy csoportját kell megkülönböztetni. Egyes szakközépiskolák az                
általános iskolai képzésre épülnek, és a diákok alapfokú tanulmányaik befejezését követően folytatják itt tanulmányaikat, míg a másik csoportba                  
azon szakiskolák tartoznak, melyek középiskolák után fogadják a tanulókat. A szakiskolák szakmát tanítanak, és ennek megfelelően az                 
oktatásban nagy szerepet kapnak a szakmai, gyakorlati órák is. 
 

3.2. Tartalomszabályozás 

Az alapfokú oktatással szembeni kívánalmakat az alap- és középfokú oktatás állami tantervében rögzítik; az iskolák pedig ennek alapján                  
dolgozzák ki saját tanítási tartalmaikat (helyi tanterv). Az általános középfokú oktatás tartalmát az alap- és középfokú állami oktatási                  
tantervekben rögzítik, a szakképzésekre vonatkozó követelményeket az adott szakma állami tanterve tartalmazza. 

A tantárgyak 75%-át az államilag meghatározott tantárgyak teszik ki, míg a fennmaradt 25%-ról a diákok és az iskola közösen dönthet. 
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3.3. A tanulók terhelése az óraszámok tükrében 

A közoktatás első 9 éve során az évi átlagos tanítási órák száma Észtországban 715 óra. 
A heti óraszám 20 (1. osztály) és 34 (9. osztály) között alakul. (A maximális heti óraszám 35.) 
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4. Finnország 

4.1. Finnország iskolarendszere 

A finn közoktatás 12/13 évfolyamos (6-7. év: óvoda; 7-16. év általános iskola; 16-18/19. felső középiskola). A tankötelezettség 7 esztendős                   
korban kezdődik, és 9 évig, azaz 16 éves korig tart. (Az iskolai előkészítő, az óvoda nem kötelező, fenntartásuk viszont állami kötelezettség.) 

A fent említett 9 évbe a hatéves alapképzésen felül még az alsó-középiskola 3 tanéve is beletartozik. Innen két módon folytathatják                    
tanulmányaikat a diákok, választhatják az általános, illetve a szakmai felső-középfokú oktatást nyújtó iskolákat. A finn tanulók 19 éves korukban                   
érettségizhetnek, ami után további szakképzésben vehetnek részt, vagy megkezdhetik felsőoktatásban való képzésüket. 
 

4.2. Tartalomszabályozás 

A finn nemzeti alaptantervet 2014-ben dolgozta át az Oktatási Tanács, és a 2016/2017-es tanévtől fokozatosan vezetik be. Tartalmazza az egyes                    
tantárgyak tanulásának céljait és tartalmát, a tanulók értékelésének alapelveit, a sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó szabályokat, a                 
tanulók jólétének követelményeit és „oktatási iránymutatást”. Megtalálhatók benne a megfelelő tanulási környezet és munkamódszerek              
jellemzői, illetve annak a tanulásfelfogásnak a bemutatása, amelyre a tanterv épül. 

A nemzeti alaptanterv elkészült a közoktatás minden szintjére, és kitér az alapfokú művészeti oktatásra, a migránsok oktatására és a tanulók                    
tanórán túli foglalkoztatására is, valamint tartalmazza a szakképzés, illetve a felnőttek általános és középiskolai oktatásának tervét is. Az átfogó                   
szabályozás három megvásárolható kötetben jelent meg. 

Az óvodai oktatás alaptanterve 76 oldal, az általános iskoláé 508, a felső középiskoláé pedig 289 oldal. A helyi oktatási hatóságoknak az                     
alaptantervre kell felépíteniük az oktatás helyi tervét. Ez készülhet egy-egy megyére, járásnyi vagy városnyi területre, de akár egy-egy iskolára is,                    
illetve tartalmazhat két szintet: az adott terület közös és az intézmény saját tervét. Nincs tanfelügyelet és nemzeti tesztelés sem. A tanterv a                      
legfontosabb irányító eszköz. 
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4.3. A tanulók terhelése az óraszámok tükrében 

Az OECD 2016-os jelentése szerint a finn diákok közel 4000 órát (kb. 3900) töltenek az általános iskolában, alapfokú képzésben, míg majdnem                     
csak fele ennyit, kb. 2200-2500 órát az alsó-középfokú képzésben. (Ez nem azonos a tanórák számával, a statisztika az „hour” kifejezést                    
használja, ami fedhet tanórát is, de egyéb tanórán kívüli foglalkozásokat, szakköröket is.) 

Iskolatípusok szerinti adatok: az alapképzés 6 évfolyamán kb. 650 óra/tanév; az alsó-középiskola: 3 évfolyamon kb. 750 óra/tanév.  

84 



Finnország iskolarendszerének struktúrája 
 

 
0. szint: Iskola-előkészítő képzés, 6 évesek 
1-2. szintek: Alapképzés (átfogó oktatás), 7-16 évesek (Időtartam: 1-9 év) - 9. év: kiegészítő alapképzés 
3. szint: Általános középiskola (érettségi vizsgával) ↔ Szakmai képzés (szakiskolák, felnőttképzési intézmények, gyakornoki tréning központok)               
→ munkatapasztalatok (Időtartam: 1-3 év) 
4. szint: Bachelor képzés (egyetemek) ↔ Politechnikai bachelor képzés (alkalmazott tudományok egyetemei) (Időtartam: 1-3 év) 
5. szint: Master képzés / Politechnikai master képzés (munkatapasztalat alapján) 
6. szint: Doktori képzés 
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5. Lengyelország 

5.1. Lengyelország iskolarendszere 

A 2015-ös kormányváltást követően átfogó reformokat jelentettek be az oktatási szektorban 2015 végén. A reformok célja, hogy emeljék az                   
oktatás színvonalát a középiskolák felsőbb évfolyamain, beleértve a szakképzést is. 2014-ben a diákok 30%-a nem ment át az érettségi vizsgán,                    
2015-ben ez az arány 25% volt. Ugyanakkor az érettségi vizsga alsó teljesítési küszöbét (30 %) túlságosan alacsonynak tartják. Ez hatással van a                      
felsőoktatás színvonalára is. 2016 nyarán az Oktatási Miniszter egy javaslatot terjesztett elő az oktatási rendszer és a közoktatás tartalmát érintő                    
változtatásokról. A legfontosabb változás az alapfokú, alsó és felső középfokú oktatás szerkezeti-tartalmi reformja lesz a 2017/2018-as tanévétől: 

‒ az alapfokú oktatás 8 évig fog tartani a jelenlegi 6 év helyett, és két 4 éves blokkra lesz osztva (alapfok és alsó középfok); 
‒ az alsó középfokú iskolákat fokozatosan kivezetik; 
‒ az általános képzést nyújtó felső középiskolák 4 évig fognak tartani a jelenlegi 3 helyett, a műszaki felső középiskolák 5 évfolyamosak                    

lesznek, és egy ötéves ún. „ágazati szakképző iskola” típust hoznak létre, két szintre bontott képzési struktúrával (az első szint 3, a                     
második szint 2 tanéves lesz). 

Erősítik a pályaorientációt, a számítógép-programozást bevezetik már az alsóbb évfolyamokon, és a kis iskolák több támogatást fognak kapni.                  
Továbbá kötelező lesz a pedagógusok értékelése, a szakmai gyakorlatok időtartamát meghosszabbítják, és a munka minősége befolyásolni fogja                 
a pedagógus előmenetelét. Ennek a javaslatnak bizonyos elemei (pl. az alsó középiskola kivezetése) számos csoport körében aggodalmakat vetett                  
fel, beleértve tanárokat és helyi önkormányzatokat. Ha az alsó középiskolákat kivezetik, az ott dolgozó tanároknak alapfokú vagy felső                  
középfokú intézményekben kell majd munkát találniuk, és lehetséges, hogy többen erre nem lesznek képesek. További aggodalmak merülnek fel                  
az alsó középiskolákban az EU strukturális alapjai általi finanszírozásban korábban megvalósított költéseket illetően, hasonlóképpen a jövőbeni,                
azaz 2014-2020 költségvetési időszakban megvalósuló előirányzott infrastrukturális beruházásokhoz. Jelentős bizonytalanság tapasztalható a            
reform várható eredményeit illetően. Az alsó középiskolák létrehozását és az általános oktatás kiterjesztését 9 évfolyamra (6 év alsó és 3 év alsó                      
középfokú) a PISA-eredmények jelentős javulásának legfőbb okai közt tartják számon. 
 

5.2. Tartalomszabályozás 

A korábbi strukturális átalakítással egyszerre az iskolai tananyag átalakítására is sor került. A lengyel Oktatási Minisztérium létrehozott egy                  
olyan alaptantervet (és tankönyvlistát), mely az iskolai képzés alapjait fektette le, meghatározott egy minimumszintet is, amelyet minden                 
iskolának követnie kell. A tantervi reform másik alapja a tanítási órák számának növelése volt: míg 2000-ben a tanulók mindössze 1%-a járt több                      
mint heti négy anyanyelvi órára, addig 2006-ban már a tanulók 76%-a. A nemzetközi tesztek tanulságai szerint a jobb szövegértési eredmények                    
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elérését 48,8%-ban magyarázzák a megemelkedett óraszámok, míg a saját számítógép használata csak 17,1%-át. Az iskolák egy kialakított                 
kereten belül kellett, hogy a saját tantervűket megalkossák, figyelemmel a három tantervi célra a tudás, a készségek és az attitűdök fejlesztésére.                     
A tantervi reform célja nem csak a tartalom és a tanítási módszerek átalakítása volt, hanem a tanítási filozófia és az iskola kultúrájának                      
átalakítása is. A folyamatban a tanárok aktív szerepére igyekeztek építeni. A tantervi reform bevezetése szükségessé tette a külső értékelések,                   
vizsgák reformját is. Az alsó középfok és felső középfok végén záróvizsgát vezettek be, az érettségi egységesítését 2005-ben alakították ki. Míg                    
az általános iskola végén írt vizsga csak jelzésértékű, addig az alsó középfokú gimnázium végén írott teszt beleszámít a felső középfokú iskola                     
felvételijébe is. 
 

5.3. A tanulók terhelése az óraszámok tükrében 

Az alapfokú oktatásban (1-5. évfolyam) a diákok átlagos éves kötelező óraszáma: 635 óra, amelyet kiegészít a nem kötelező átlagos éves                    
óraszám: 58 óra. Az alsó középfokú oktatásban (6-9. évfolyam) a diákok átlagos éves kötelező óraszáma: 810 óra, ehhez járulhat a nem kötelező                      
éves átlagos óraszám: 64 óra (60 perces órára vetítve). 

Lengyelország iskolarendszerének struktúrája 
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6. Portugália 

6.1. Portugália iskolarendszere 

Az oktatás kötelező és ingyenes 6-18 korig. Az alapfokú iskola három ciklusból áll: az első ciklus 4 éves és alapozó ismereteket tanulnak a                       
diákok egy tanár vezetésével; a második ciklus 2 éves és alapvető tantárgyak vannak, részint interdiszciplinaritás jellemző; a harmadik ciklus 3                    
éves, ekkor már szaktantárgyak vannak, szakmai ismeretek. Minden ciklus 3 terminusra tagolódik. Az alapfokú képzés országos vizsgával zárul,                  
sikeres teljesítése esetén léphet feljebb a tanuló, sikertelenség esetén bizonyítványt kap az általános iskola elvégzéséről. Az alapfokú képzés                  
ciklushatárain 2012 óta nemzeti szintű vizsgát tesznek a tanulók. 2016-ban ezeket a teszteket előrébb hozták 2., 5. és 8. osztályra függetlenül a 9.                       
évfolyam végén leteendő állami vizsgától. Ennek sikertelensége esetén a továbblépés előtt egy plusz tanév beékelődik a tanulónak, csökkentve                  
ezzel az évismétléseket. A plusz tanév zárásával a vizsgát megismétli a tanuló. 

A középfokú oktatás 3 éves. Négy típusa van: általános középfokú oktatás, szakmai középfokú oktatás, általános és szakmai középfokú oktatás és                    
művészeti oktatás. 

A középfokú oktatás állami két vizsgával zárul: 11. osztály végén két választott tantárgyból (kivéve testnevelés), 12. osztály végén pedig                   
portugál nyelvből és egy választott főtantárgyból kell vizsgát tenni. 
 

6.2. Tartalomszabályozás 

A 2012-es reform több szabadságot adott az tanterv összeállításában és a tanítási idő beosztásában. Az új alaptanterv a tanulás eredményességére                    
épít, hangsúlyozva, hogy a szilárd tudás elsajátítása a kulcskompetenciák fejlesztésén alapszik. A főtantárgyak (portugál, matematika, történelem,                
földrajz és természettudományok) óraszámát növelték. Az angol idegen nyelv 5. osztálytól végig kötelező tantárgy, 2014-tól már 3. osztálytól. 

Az új tanterv tanulási standardokat tartalmaz. A tanulási standardok segítik a tanulási folyamat szervezését. A standardok tantárgyi szinten                  
határozzák meg a tananyagok évfolyamonként és ciklusonként. Az IKT kompetencia fontosságát is megerősítették azzal, hogy önálló tantárgy                 
lett. 
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6.3. A tanulók terhelése az óraszámok tükrében 

Az alapfokú oktatásban (1-4. évfolyamon) az átlagos éves kötelező óraszám 822 óra. Az alsó középfokú oktatásban (5-8. évfolyamon) az átlagos                    
éves kötelező óraszám 892 óra (60 perces időtartamra vetítve). 
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7. Szlovákia 

7.1. Szlovákia iskolarendszere 

A szlovák oktatási rendszer három fő szakaszra osztható: az általános iskolai képzésre, a középiskolai képzésre és a felsőoktatásra. A                   
tankötelezettségi idő 10 év, mely 6-tól 16 éves korig tart. Az alapiskola többnyire 9 osztályból áll, de igény szerint indítható nulladik évfolyam is                       
olyan hátrányos helyzetű tanulók részére, akik betöltötték a hatodik életévüket, de még nem iskolaérettek. Az alapiskola két részből áll: alsó                    
tagozat (6-10 éves) és felső tagozat (10-15 éves). Az alsó tagozat elvégzése után a tanulónak választási lehetősége van: 8 osztályos gimnázium                     
vagy az alapiskola felső tagozata. 
 

7.2. Tartalomszabályozás 

Az általános köznevelési célok és kulcskompetenciák a Nemzeti oktatási programokban vannak lefektetve, amelyeket a minisztérium ad ki. Ezek                  
részei a kerettantervek, amelyek tartalmazzák a kötelező és választható tantárgyakat és óraszámokkal látják el azokat. A helyi tantervek                  
elkészítése az egyes iskolák feladata. Az ellenőrzés feladatát – a minisztérium megbízásából – az állami tanfelügyelet látja el. 
 

7.3. A tanulók terhelése az óraszámok tükrében 

Az alapfokú oktatásban (1-4. évfolyam) a diákok átlagos éves kötelező óraszáma: 688 óra. Az alsó középfokú oktatásban (5-9. évfolyam) a                    
diákok átlagos éves kötelező óraszáma: 837 óra (60 perces órára vetítve). 

Szlovákia iskolarendszerének struktúrája 
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8. A tanulók óraszám-terhelése nemzetközi viszonylatban 

Az alábbi grafikon a nemzetközi kitekintésben ismertetett országok és Magyarország tanulóinak terhelését illusztrálja az óraszámok tükrében. 
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