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„Köznevelés az iskolában”  
projekthírlevél

Értékekre építünk!

Projektindító 
roadshow
Tisztelt Tankerületi Igazgató!  
Tisztelt Intézményvezető!

Ezúton szeretettel meghívjuk Önt a  
„Köznevelés az iskolában” roadshowjára, 
ahol részletesen megismerheti a projekt 
minden intézményt érintő aktualitásait, 
valamint az iskolákra és pedagógusokra 
vonatkozó pályázati lehetőségeket.

A program célja hatékony belső szakmai 
párbeszéd elindítása.

A rendezvényhez kapcsolódóan a Szegedi  
Tudományegyetem kutatói a PISA-
felmérések eredményeit elemzik, megoldá-
si javaslatokat mutatnak be.

A roadshowt az ország öt városában  
rendezzük meg, amelyekre a lentebb felso-
rolt megyénkénti beosztás szerint várjuk  
a munkatársakat — tankerületi igazgatókat 
és intézményvezetőket.

A projektről részletesen hírlevelünk 2-4. oldalán olvashat!

Kérjük az intézmények vezetőit, hogy az 
eseményre a tankerületüknél regisztrál-
janak névvel, intézménynévvel legkésőbb 
május 22-ig e-mailben!



Tervezett időpontok,  
helyszínek és régiók: 

2014. május 27. kedd – Pécs 
[Bács-Kiskun, Baranya, Zala, Somogy,  
Tolna és Vas megye] 

2014. május 28. szerda – Békéscsaba 
[Csongrád, Békés, Hajdú- Bihar és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye] 

2014. május 29. csütörtök – Székesfehérvár  
[Fejér, Komárom-Esztergom,  
Győr-Moson-Sopron és Veszprém megye] 

2014. május 30. péntek – Szolnok 
[Borsod- Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád  
és Jász- Nagykun-Szolnok megye] 

2014. június – Budapest 
[Pest megye és Budapest] 

Az események 1000 - 1530-ig tartanak.

2014. április 23-án Marekné dr. Pin-
tér Aranka a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ elnöke miskolci saj-
tótájékoztatóján bejelentette, hogy az  
Új Széchenyi Terv keretében 10 milliárd 
forint támogatásból a KLIK szervezeté-
nek egészét érintő, komplex fejlesztés 
valósul meg. 

A fejlesztési program feladata az új fenntar-
tói rendszer előnyeinek kiaknázása, a közös 
tudás összehangolása, a KLIK intézmény-
rendszerének tartalmi, módszertani és 
strukturális fejlesztése, valamint hatékony, 
kiegyensúlyozott, a gyerekeknek egyenlő 
hozzáférést biztosító intézményrendszer 
szakmai irányításának megerősítése. 

Elhangzott, hogy fokozott figyelmet for-
dítanak a tényekre, felmérésekre alapozott 
beavatkozás szükségességére és a nevelés-
oktatás élményszerűvé tételére.

Hangsúlyozta, hogy míg az elmúlt évben az 
alapvető feladat az oktatási intézmények 
működőképességének biztosítása volt, most 
a működés konszolidációja és a fejlesztés 
következik.

Tervezett programpontok:

•	 Marekné dr. Pintér Aranka,  
a KLIK elnökének köszöntője

•	 A PISA 2012 eredményei és az  iskolai 
fejlesztés lehetőségei —  
Csapó Benő  
intézetvezető egyetemi tanár, SZTE

•	 Diagnosztikus mérések  
az iskolai gyakorlatban —  
Molnár Gyöngyvér  
habilitált egyetemi docens, SZTE

•	 Az olvasás-szövegértés vizsgálatának 
helyzete és kihívásai —  
Steklács János  
habilitált főiskolai tanár, dékán,  
Kecskeméti Főiskola

•	 A „Köznevelés az iskolában”  
projekt bemutatása

•	 Kerekasztal-beszélgetések a  
„Köznevelés az iskolában” projekt  
beavatkozási területeinek  
aktualitásairól és a pályázatokról

A rendezvény pontos helyszínéről, 
programjáról, valamint a budapesti ese-
mény időpontjáról bővebb információt  
a későbbiekben küldünk.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Marekné dr. Pintér Aranka 
elnök

Köznevelés  
az iskolában 
a KLIK átfogó fejlesztési programja



A projektről  
részletesen
A TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013 -0001. szá-
mú „Köznevelés az iskolában” projekt fej-
lesztései öt jelentős területen zajlanak.

Az intézményi fejlesztés keretében 
közel 150 különösen nehéz helyzetben lévő 
állami fenntartású általános iskola támoga-
tása valósul meg oktatási eszközök beszer-
zésével és segítő szakemberek bevonásával.  
Ennek eredményeként a napi pedagógiai  
folyamatokba — többek között — olyan mód-
szertanok épülnek be, melyek támogatják a 
pályaválasztást, a mindennapos test nevelés 
előmozdítását, az idegen nyelvek és infor-
matika tantárgy tanítását, vagy a korai isko-
laelhagyók, lemorzsolódók számának csök-
kentését. 
További információ...

A módszertani innováció célja, hogy a 
sikeres oktatási módszereket és bevált ne-
velési gyakorlatokat összegyűjtse és eljut-
tassa az iskolákba. A program felkutatja és  
kiválasztja azokat az iskoláit megyénként,  
amelyek módszertani központokként mű-
ködve folyamatosan segítenek más intéz-
ményeknek abban, hogy a példaértékű mód-
szereket, jó gyakorlatokat beépítsék a napi  
pedagógiai munkába. A kialakított módszer-

tani csomagok ezáltal területileg egyenlő 
eséllyel hozzáférhetőek lesznek. A fejlesztés  
támogatja a sajátos nevelési igényű  
tanulók integrációját, az interkulturális  
oktatás megvalósítását az intézményi szak-
mai feladatok minőségi ellátásának fejlesz-
tését.
További információ...

A partnerség és hálózatosodás az isko-
lák, valamint a szülők, az önkormányzatok,  
a civil és szakmai szervezetek közötti 
együttműködések, közösségek kialakulását, 

fenntartását segíti. Célja a lehető legszéle-
sebb társadalmi bázis elérése, a köznevelési  
intézmények elszigeteltségének csökken-
tése, támogató környezet megteremtése.  
A program legalább 500 közösségi program 
megszervezését és 200 mobil közösségi tér 
kialakítását támogatja. 
További információ...

A szervezetfejlesztés célja a munkatárs-
ak tudásának összehangolása, és az együtt-
működés erősítése a szakmai munka és az 
intézményfenntartói rendszer működési 

http://klik.gov.hu/intezmenyi-fejlesztes
http://klik.gov.hu/modszertani-innovacio
http://klik.gov.hu/partnerseg-projekt


A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap  
társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

06 40 638 638

A Köznevelés az iskolában hírlevél célja, 
hogy a honlappal karöltve  tájékoztasson  

a projekt eseményeiről, eredményeiről. 

„Köznevelés  
az iskolában”  
projekt
Projektazonosító:  
 TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001. 
Az Európai Unió és a Magyar Állam által 
nyújtott támogatás összege:  
10 000 000 000 Ft
Kivitelezés ideje: 2013.12.01 – 2015.09.30.
Kedvezményezett:  
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
További információ:  
klik.gov.hu/kozneveles-az-iskolaban

A fejlesztési területek vezetőinek elérhetőségei:

Intézményi fejlesztés:   Dallos László Tamásné 
                      tamasne.laszlo.dallos@klik.gov.hu

Módszertani innováció:   Fehérvári Krisztina
                       p_krisztina.fehervari@klik.gov.hu

Partnerség és hálózatosodás:   Bakos István
istvan.bakos@klik.gov.hu

Szervezetfejlesztés:   Zsédenyi Magdolna
             p_magdolna.zsedenyi@klik.gov.hu

Rendszerszervezés:   Soós Tamás
                   tamas.soos@klik.gov.hu

hatékonysága érdekében. A program része-
ként kiemelten fontos szerepet kap a kol-
légák jobb teljesítményre való ösztönzése, 
karrierprogramok és motivációs rendsze-
rek kidolgozása, a pedagógusok kiégésének 
megelőzése, az önérvényesítő, konfliktuske-
zelő és együttműködési készség, valamint a 
vezetői szereptudatosság fejlesztése. Ennek 
egyik eszköze az oktatási-nevelési és egyéb 
szakmai kérdések köré régiónként meg-
szervezett Tudásfórum sorozat, amely min-
dig egy adott témában hívja közös gondolko-
dásra, beszélgetésre a kollégákat.
További információ...

A rendszerszervezés olyan fenntartói 
információs rendszert épít, mely egy szerre 
képes kiszolgálni a különböző szervezeti 
szintekről érkező elvárásokat, igényeket, és 
tartósan biztosítani a törvényes, gazdasá-
gos és szakszerű működés feltételeit. Mind-
ezt úgy, hogy csökkenti a most még jelentős  
adminisztratív terheket. A program ki-
aknázza a szervezet adta lehetősége-
ket, megteremti a kiszámítható, átlátható,  

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
 

1051 Budapest, Nádor utca 32. 
telefon: 06 1 475 1358 
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biztonságos és tervszerű működés felté-
teleit, egységes minőségségi elvárásokat 
alakít ki a szakmai, gazdálkodási, tanügy- 
igazgatási, humán-kapacitás feladatok opti-
malizálása céljából.
További információ...

mailto:tamasne.laszlo.dallos%40klik.gov.hu?subject=Dallos%20L%C3%A1szl%C3%B3%20Tam%C3%A1sn%C3%A9
mailto:p_krisztina.fehervari%40klik.gov.hu?subject=Feh%C3%A9rv%C3%A1ri%20Krisztina
mailto:istvan.bakos%40klik.gov.hu?subject=Bakos%20Istv%C3%A1n
mailto:p_magdolna.zsedenyi%40klik.gov.hu?subject=Zs%C3%A9denyi%20Magdolna
mailto:tamas.soos%40klik.gov.hu?subject=So%C3%B3s%20Tam%C3%A1s
http://klik.gov.hu/szervezetfejlesztes
http://klik.gov.hu/rendszerszervezes

