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A Nemzeti alaptanterv felülvizsgálata 
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Jogi értelemben módosítás (ötévente felül kell vizsgálni 
a köznevelési törvény alapján). 
 
Nem új Nemzeti alaptanterv készült,  hanem egy 
átfogóan módosított, amely részben megőrizte a régi, 
bevált elemeit, részben pedig megújult. 
 
Megújult a bevezetés, a kulcskompetenciák rendszere 
és a műveltségi területek tartalma. 
Csökkentek az óraszámok és a tananyagtartalmak. 
 
A módosított Nat a 2020/2021. tanévtől lépett életbe.  



• hazafias,  

• gyermekközpontú,  

• 21. századi, 

• hozzájárul a magyar nemzeti kultúra 
értékeinek továbbörökítéséhez,  

• biztosítja azoknak a 
kompetenciaterületeknek a 
fejlesztését és azon ismeretek 
elsajátítását, amelyek 
elengedhetetlenek a felsőoktatásban 
és a munkaerőpiacon történő sikeres 
részvételhez 
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A megújult Nat 

 
Oktatás 
Nevelés 

Fejlesztés 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az új kerettantervek 

•   Modern pedagógiai-módszertani elvek mentén készültek 

•   Az egyes kompetenciaterületek fejlesztése hangsúlyosabb 

•   A tananyagtartalom súlyozásra került, korszerűsödött 

•  Nagyobb szabad időkeretet biztosítanak a tantárgyi   

 tartalmak megválasztása terén 

 

Letölthetők az Oktatási Hivatal honlapjáról: 

www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek 
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Nat – könyvtárpedagógia 

• a Nat-ban korábban meglévő feladatok 
megmaradtak 

• megjelenik a módszertani alapelvekben mint 
helyszín, mint együttműködés, mint az integrálás 
módja 

• hozzájárul az eredményes tanuláshoz 

• erőteljesebben jelenik meg a tanulási eredmények 
között az egyes műveltségi területeken 

• ismeretszerzés és forráshasználat 



• A 2020/2021. tanévre szóló tankönyvjegyzéken jelenleg 52 kiadó 2907 
tankönyve szerepel. Ezek közül 1572 cím, a jegyzéken szereplő tankönyvek 
közel 54%-a az Oktatási Hivatal kiadásában jelent meg.  

• Az új, módosított Nemzeti alaptantervhez igazodva összesen 50 tankönyv 
került átdolgozásra az 1., 5. és 9. évfolyamon, valamint 11 új tankönyv 
készült. 
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A 2020/2021. évi tankönyvrendelés során 
 13,455 M darab tankönyvet rendeltek az iskolák. 

  

Állami tankönyvkiadó - 11,3 millió darab tankönyv

Egyéb tankönykiadó - 2,155 millió darab tankönyv

Állami  

Egyéb  

A tankönyvrendelés és tankönyvjegyzék 



A tankönyvtámogatás átalakítása 
Ingyenes tankönyvellátásban részesülők 

• 2013/2014. tanévtől az első évfolyam, ezt követően felmenő rendszerben 

• 2017/2018. tanévtől az 1–9. évfolyam teljes létszáma 

• 2020/2021. tanévtől a 10–12. évfolyamos tanulók és az első szakképesítés megszerzése 
során a 13–16. szakképzési évfolyamokra járó tanulók is 



A tantermen kívüli, digitális munkarend 
tapasztalatai 
• 2020. március 16-án került bevezetésre 

• a pedagógusok és a tanulók egymással digitális úton vagy egyéb, 
személyes találkozást nem igénylő módon (például telefonon) 
tartották a kapcsolatot 

• módszertani ajánló került az Oktatási Hivatal oldalára 

• eszközellátottság tekintetében fejlesztések valósulnak meg 

• KRÉTA eddig kevésbé használt funkcióit fedezték fel a 
pedagógusok 

• NKP, Sulinet, Tankönyvkatalógus és az okostankönyvek 
látogatottsága  

• M5 csatorna iskolatévéként működött 

• gyermekfelügyelet és gyermekétkeztetés biztosított maradt 

• ősszel egyedi elbírálás alapján újra szükségessé vált 
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Legfontosabb pozitív tapasztalatok 

• Összességében eredményes volt az új munkarend 

• Pedagógusok elkötelezett, felelősségteljes 
helytállása 

• Pár hónap alatt több évnyi módszertani fejlődés és 
innováció 

• A szülők aktívabb bevonódása gyermekeik 
nevelésébe 

• Példaértékű társadalmi összefogás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A tapasztalatok beépítése 

11 

További színvonalas 
digitális tartalmak 

fejlesztése 



Óvintézkedések és védekezés a 
2020/2021. tanévben 

• Hagyományos munkarendű tanévkezdésben állapodtunk 
meg augusztusban a Kerekasztal ülésén  

• Augusztus 17-én intézkedési tervet adtunk ki a köznevelési 
intézményeknek, azóta ezt kétszer aktualizáltuk  

• A védekezéshez minden intézménynek havonta biztosítjuk a 
fertőtlenítőszereket  

• Október 1. előtt minden intézménybe eljuttattuk a kötelező 
testhőmérséklet-méréshez a digitális hőmérőket  

• A legnagyobb intézményekbe hőkaput telepítettünk  
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• Ahol megjelenik a fertőzés,  
az érintett intézménnyel  
és a járványügyi hatóságokkal egyeztet a köznevelési 
szakterület 

• Az NNK és az EMMI közös vizsgálata alapján az Operatív 
Törzs egyedi szinten hoz döntést adott osztály(ok)ra vagy 
egész intézményre nézve,és rendkívüli szünetet vagy 
tantermen kívüli, digitális munkarendet rendel el 

• Ezt a tevékenységet folytatni kell, mivel az óvodák és 
általános iskolák esetében továbbra is indokolt a célzott, 
egyedi döntések meghozatala. 
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Tanügyi döntéshozatal folyamata 
koronavírus fertőzéssel érintett intézmény 
esetében 



• 2020. november 11-étől a középfokú iskolákban 9. 
évfolyamon és afelett tantermen kívüli, digitális munkarend 
lép életbe 

• A munkarendváltásra való felkészülést már az augusztus 17-i 
Intézkedési Tervben kértük, így nem érte váratlanul az 
intézményeket 

• A 6 és 8 évfolyamos középiskolák 5-8. évfolyamai 
változatlanul hagyományos munkarendben tanulnak tovább 

• Az őszi érettségi vizsgák, központi írásbeli felvételi vizsgák az 
óvintézkedések szigorú betartása mellett folytatódnak 

• Szalagavató rendezvényeket visszavonásig nem szabad 
szervezni 
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Középfokú intézmények átállítása 
tantermen kívüli, digitális munkarendre 



További intézkedések 

• Továbbfejlesztettük a Nemzeti Köznevelési Portál 

okostankönyveit, új digitális kollaborációs teret hoztunk létre 

• Egyéni és kiscsoportos konzultációk szervezésére a 

tantermen kívüli, digitális munkarend idején is lehetőség van 

• Gyermekfelügyeletet nem kötelező szervezni, a 

gyermekétkeztetést viszont biztosítani kell 

• Sajátos nevelési igényű tanulók számára jelenléti formában 

is megszervezhető az oktatás 

• Az általános iskolás korosztály, az SNI tanulók, az 

érettségizők, valamint a rászorulók számára a kollégiumok 

nyitva maradnak 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A könyvtárpedagógus 
lehetséges szerepei, feladatai 

• tanórai szerepek – szaktantárgyakat tanító tanárokkal 
együttműködve (nem változott) 

• a tanórán kívüli tanulási alkalmak gyakoribbak,  

• a hagyományostól eltérő  munkamódszerek (pl. 
projektmódszer) 

• új szerzők, új művek kerültek be a kerettantervbe, frissíteni 
szükséges a könyvtári állományt 

• Digitális kultúra tantárgy oktatásának segítése 

• digitalizált múzeumi gyűjtemények, digitalizált könyvek 
használata 

• szükség szerint a könyvtárpedagógusok digitális 
kompetenciáinak fejlesztése 
 



Tervezett fejlesztések 2021-2027  

• A Kormány elfogadta az „Európai Unió számára készített 
köznevelési stratégia 2021-2030” című dokumentumot 

• Átfogó célja: Méltányos, korszerű, nemzeti köznevelés 

• 5 specifikus célt határoz meg 

 

 

 

17 



Az Európai Unió számára készített 
köznevelési stratégia 2021-2030. 

Specifikus célkitűzések 
A specifikus célkitűzésekhez rendelt 

beavatkozási irányok 

1. Az oktatás-nevelés belső 

egyensúlyának biztosítása 

− Tanulók összehangolt értelmi, lelki és fizikai 

fejlesztése 

− Kisgyermekkori intézményes nevelés 

fejlesztése 

2. A köznevelésben mint állami 

közszolgálatban részt vevő emberi 

erőforrás fejlesztése 

− Pedagógusok felkészültségének, 

megbecsültségének növelése  

− Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők 

szerepének növelése 

− Intézményvezetők fejlesztése, támogatása 
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Specifikus célkitűzések 
A specifikus célkitűzésekhez rendelt 

beavatkozási irányok 

3. Méltányos, egyéni sajátosságokat 

figyelembe vevő köznevelés 

− Alulteljesítők, korai iskolaelhagyók arányának 

csökkentése – esélyteremtés, integráció, 

felzárkózás 

− Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

fejlesztése 

− Tehetséggondozás megerősítése 

4. A 21. század kihívásaira reagáló 

köznevelés 

− Digitális készségek és szolgáltatások fejlesztése 

− Idegen nyelvi tudás fejlesztése 

− Tartalomfejlesztés 

− Korszerű köznevelési infrastruktúra 

5. Külhoni magyarok – magyarországi 

nemzetiségek oktatásának-

nevelésének fejlesztése 

− Kárpát-medencei oktatási térség megvalósítása 

− Magyarországon élő nemzetiségek nevelésének-

oktatásának támogatása 

A köznevelési stratégia 2021-2030. II. 



 

Kiemelt fókuszba kerül, hogy mit és hogyan tanítsunk  

a jelen tanulóinak, hogy a jövőben is képesek legyenek 

az olvasást és az információhasználatot maguk és 

környezetünk javára fordítani, a köz- és iskolai 

könyvtárakat hatékonyan használni. 
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Megtisztelő figyelmüket köszönöm! 


