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A jó gyakorlatok nemzetközi alapelvei



A jó gyakorlatok hazai alapelvei

a) Alkalmazható-e a benchmarking-elv a pedagógiai jó 

gyakorlatok esetében?

Összevetés? Versenyeztetés „legjobb gyakorlat”?

b) „Az átvett innováció a továbbiakban a felhasználók által 

is elismert referenciaként képes működni.”

c) „Bizonyíthatóan, vagy már bizonyítottan hozzájárul az 

adott intézmény minőségi színvonalának emeléséhez.”

A működés felöl megragadható, nem hierarchikus 

rend, a tulajdonos szerep tisztázása fontos.



Jó gyakorlat definíció

A jó gyakorlat a köznevelés különböző területein alkalmazott, egyéni 

vagy intézményi szinten megjelenő, szemléletében és gyakorlatában 

innovatív és/vagy hiánypótló eljárás, módszer, tevékenység, 

eszközhasználat, pedagógiai vagy szervezetfejlesztési gyakorlat, vagy 

ezek együttese, amely a köznevelési intézmény működésében 

megtapasztalható és az intézmény nevelési-oktatási vagy 

szakszolgálati feladatainak ellátását pozitívan befolyásolja. Megfelel a 

köznevelés fejlesztésére vonatkozó szakmai kritériumoknak, az ágazati 

és intézményi szabályozó dokumentumoknak. Jogtiszta, alkalmazása 

dokumentált, eredménye és hatása mérhető, működése fenntartható. 

Az adaptáció feltételrendszerének és folyamatának kidolgozásával 

bevált jó gyakorlattá fejleszthető.



Definíciók és kategóriák – nem statikus rendszer!
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Jó gyakorlat definíció a gyakorlat felől

„Olyan minta, olyan példa, ami kellő rugalmassággal 

rendelkezik ahhoz, hogy az adaptáló a saját lehetőségeire, 

a saját adottságaira tudja ezt átformálni. Nem lehet egy az 

egyben megváltoztathatatlan, mert azt nem fogják vállalni 

az intézmények, mert sokfélék vagyunk,egyedi arculattal, 

egyedi lehetőséggel. Egy órát sem tartunk meg ketten 

egyformán, mert máshogy látjuk. Tehát legyen kellően 

rugalmas, de adjon jól kidolgozott alapot ahhoz, hogy el 

tudjanak vele indulni.” (Fejlesztésben résztvevő 

intézményvezető)



Célok meghatározása

CÉL

módszer

eszköz

szereplők

erőforrástartalom

folyamat

eredmény



Miért?  

Diagnózis + idő komplexitás (Molnár Karolina)

EREDMÉNY

• eredményesség

MÓDSZER

• eljárások

ÖNFEJLESZ-

TÉS

• kreativitás

CÉLKITŰZÉS, 

EGYÜTT-

MŰKÖDÉS

• motiváció

Rövid távú

Igény 

Hosszabb távú

Probléma

TECHNOLÓGIA, 

TERVEZÉSI 

FOLYAMAT

FEJLESZTÉSI 

ÉS 

VÁLTOZTATÁSI 

FOLYAMAT, 

AZ  

INTÉZMÉNYI 

KULTÚRÁT IS 

ÉRINTI



Fenntarthatóság, önreflexió

értékrend, jövőkép, küldetés

előzetes tudás

humán feltétel

módszertani ismeret

eszközök, erőforrás



Építőelemek



Fejlesztés és adaptáció lépésről lépésre

igény/probléma 
feltárás

helyzet-

elemzés

információ-
gyűjtés

célok 
meghatározása

jó gyakorlat 
kiválasztása, 

tervezés, 
adaptáció

értékelés, 
vissza-

csatolás, 
korrekció

fenntartható 
működés

„új jó 
gyakorlat”



Adaptáció

Szükséges a 

folyamatos innováció.

A bevált gyakorlatok 

nem statikus 

modellek.

Az 

adaptációs 

segítés 

eljárási 

módszer és 

nem tartalmi 

előírás.



Gyakorlati megközelítés a szereplők felől

„mindenki nyertese lehet”

Innováció – Inspiráció ‒ Adaptáció

Összefogás – Együttműködés

Értékek ‒ Érdekek

Pedagógus



Komplex Instrukciós Program

diákok szemszögéből forrás: K.Nagy Emese, 2006



A szervezet…

Cseh Györgyi:

„Kompetencia alapú 

oktatás,

egyenlő hozzáférés 

–

Innovatív 

intézményekben” 

a TÁMOP 3.1.4 

fejlesztési program 

implementációja

Qualitas T&G Kft.

Impala műhely, 

2014. június 11.



A jó gyakorlatok adaptációját akadályozó 

tényezők

• Tévesen megfogalmazott célok, 

• A vezetés támogatásának hiánya, 

• A pedagógusok elkötelezettségének 

hiánya, 

• Rosszul megválasztott eszközök, 

• Bizonytalan finanszírozás.



A támogató környezet jellemzői

• Az iskolavezetés elkötelezett a program iránt.

• Az iskolavezetés motiválja és számon tartja, pozitívan 

értékeli a fejlesztésben részt vevő pedagógusokat, 

illetve teljesítményüket.

• A jó gyakorlatok működését reflektáló rendszeres 

kommunikáció egészíti ki.

• Jellemzővé válik az intézményben a teammunka, javul a 

szakmai együttműködés.

• A szülők tudnak a programról és támogatják azt.



Akkreditált 30 órás tanártovábbképzés

Probléma 
azonosítása

Célorientált 
folyamatba 

ágyazott 
fejlesztés

Jó gyakorlat 
egyéni 

fejlesztése online 
tanácsadással

Adaptációs 
tapasztalatok 
megosztása

Horizontális 
tanulás



Nemzetközi jó gyakorlatok

Reggeliző klub

Kötelező olvasmány helyett

Olvasó-partnerek



A pedagógus kulcsszereplő

„Ha valakinek negatív a kisugárzása, ha talicskával 

betolja a legfinomabb csokoládékat is, semmi esélye 

nem lesz. A másiknak, még ha a talicskát is hozzávágja 

üresen, még akkor is több esélye lesz. De ezt nem lehet 

átadni, mert ha valakinek ilyen az érzésvilága, vagy 

technikaként kezeli a feladatát, és nem érzelmi szinten, 

akkor nyugodtan költheti a pénzét csokoládéra.” 

(A fejlesztésben részt vevő iskolaigazgató)



39,6%

47,4%

13,0%

Tanórán kívüli jó gyakorlat, melyet 
más intézményekis átvehetnek?

Igen

Nem

Nincs adat

Forrás: ENI-kutatás, 2013



Adaptáció
A  jó gyakorlat tulajdonos részéről (mentorálás, hospitálás)

A jó gyakorlat 

„magja”

Ebből a „magból” az átvevő iskola létrehozza saját koncepcióját úgy, 

hogy a „magot” beilleszti saját körülményei közé, összhangba hozza 

hagyományaival, erőforrásaival.
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Jó gyakorlatok megoszlása N=81

Jó gyakorlat gyűjtés



Tanórán kívüli gyűjtött jó gyakorlatok

Szakkör

Témanap

Témahét



Tanórai gyűjtött jó gyakorlatok

Új környezet,

Új módszerek,

Új témák, 

Diák, tevékenység és probléma központú,

Élménypedagógiai eszközök

Komplex megközelítés.



IKSZ-es gyűjtött jó gyakorlatok



Hiányzó jó gyakorlatok 

• A pedagógus mint ember (beilleszkedés, fásultság, 

esetmegbeszélés, nyugdíj)

• A középvezetés funkciója

• Külső-belső kapcsolatteremtés, együttműködés, intézményi 

kommunikáció (IKT)

• Az iskola mint intelligens szervezet, szervezetfejlesztés

• Pályaorientáció

• Valóság és iskola közelítése

• Az iskola és környezete



Szakmai támogatórendszer elemei

• Tanárképzés és -

továbbképzés

• Szakmai műhelyek

• Hospitálás

• Jó gyakorlat átadása 

horizontálisan

• Az újítások 

elismerése a pálya 

során

• Megfelelő órakeret 

az átadónak és az 

átvevőnek

• Nyomon követés 

támogatása

• A hálózatosodás 

IKT általi 

támogatása 

korszerű 

eszközökkel



A jógyakorlat-gyűjtemény, piactér

• Szemléltető anyagok (ábra, képanyag, animáció, film…)

• Naprakész tartalmak (tájékozottság)

• Személyes, egyéni használatra szolgáló felület

• Kommunikációs lehetőségek (pl. segítségkérés, értesítés)

• „Trendi” és „intézményesült”

• „Kapcsok” a világháló felé

• Technológiahasználat és képviselet, „viselkedés”



Online dinamikus felület koncepciója a jó 

gyakorlatok számára

– Főcím

– Alcím

– Rövid leírás

– Hosszabb leírás

– Fotóalbum

– Videómegosztó link

– Letölthető segédletek (PDF-formátumban)

– Hozzászólások

– „Lájk”

– Értékelés (csillag 1‒5)

– Megosztási lehetőség (hálózatosodás, virális hatás)

– Keresőoptimalizálás

– Kérdezz a jó gyakorlat gazdájától! Fórumok



A felület kultúrafüggő kialakítása



http://sustain.no

12



www.consumerclassroom.eu/fr



Egyéni igények figyelembe vétele



Együttműködés kialakításának támogatása



Összegző megállapítások

• Nem követendő receptet adnak, inkább arra inspirálják

a résztvevőket, hogy maguk (is) alkossanak hasonló 

modelleket. A tervezés, a felépítés, a 

reprodukálhatóság és átruházhatóság egyaránt 

fontosak.

• A „jó gyakorlatok” az oktatás rendszerében alulról 

felfelé építenek/építkeznek, tapasztalatokból születnek, 

és eredményeik jól igazolják hatékonyságukat. 

• Lényeges hozadékuk a hálózatosodás lehetősége, 

együttműködés.

• Csökkentik a munkaterheket, hiszen felhasználhatók 

olyan anyagok, amelyeket már kipróbáltak.
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KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!

www.ofi.hu


