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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

 

Közös nyitókonferenciával vette kezdetét az uniós TÁMOP-3.1.1 és TÁMOP-3.1.5 

projekt 

 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) és konzorciumi partnereinek 

rendezésében február 27-én hivatalosan is elindult a TÁMOP-3.1.1 XXI. századi 

közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz és a TÁMOP-3.1.5 

Pedagógusképzés támogatása uniós projekt. Míg az előbbi, TÁMOP-3.1.1-es 

projekt konzorciumvezetője az OFI, addig az utóbbi, TÁMOP-3.1.5-ös projekté az 

Oktatási Hivatal (OH). Mindkét projekt lebonyolításában részt vesz továbbá az 

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (Educatio). A projektek az Új 

Széchenyi Terv keretében, az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

közreműködésével valósulnak meg.  

 
A TÁMOP-3.1.1 projekt célja a közoktatás-fejlesztés szakmai, informatikai támogatása, 

minőségbiztosítása és nyomon követése. Az megújított tartalmi szabályozók szükségessé 

teszik az új kerettantervek tartalmi fejlesztését, iskolai bevezetésük segítését, a tankönyv- 

és taneszközfejlesztés kutatását és akkreditációs szakértőik felkészítését, illetve nevelési-

oktatási programok új keretrendszerének fejlesztését - egész napos iskola keretében többek 

között az alsó tagozatra, komplex művészeti nevelésre, természettudományra, gyakorlati 

életre nevelésre, illetve az ökoiskolára - mely az OFI feladata. Ehhez kapcsolódik az OH 

akkreditációs eljárásokra vonatkozó kutatása, ahol felülvizsgálják a kerettantervek, 

tankönyvek és digitális tananyagok jelenleg érvényben levő akkreditációs eljárásait és 

megújításának lehetőségeit. Az Educatio új kutatásokat végez az óvoda-iskola átmenet, az 

esélyteremtés, a hátránykompenzáció területén, erre alapozva új akkreditált képzéseket 

fejleszt. A projekt összköltségvetése 6.859.990.065,- Ft, melyből az OFI számára megítélt 

támogatási összeg 3.396.794.887,- Ft.  

További információk a projektről: tamop311.ofi.hu 

 

A TÁMOP-3.1.5 projekt alapvető célja a Nemzeti Köznevelési Rendszerre épülő pedagógus 

továbbképzési rendszer létrehozatala, amely a pedagógus életpályamodellhez kapcsolódó 

továbbképzési programokat, ezek követelményszintjeit, értékelési rendszerét és az egyéb 

továbbképzési programokat tartalmazza. Az összegyűjtött információkat a projekt 

keretében a rendszer összesíti, és elemezhető formában visszacsatolja az ágazati irányítás 

számára további stratégiai tervezés céljából. A kialakított nyilvántartási rendszer, illetve az 

ezt kiegészítő távoktatási keretrendszer hozzájárul a pedagógus-továbbképzési rendszer 
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költséghatékony működéséhez és fenntartásához. A megvalósítás teljes összköltsége: 

9.997.000.000,- Ft, melyből az OFI-ra vonatkozó költségkeret 2.500.000.000,- Ft.  

További információk a projektről: tamop315.ofi.hu 

Mindkét projekt 2015. január 31-én zárul. 

 

 

Budapest, 2013. február 27. 
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