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Mi a jó gyakorlat a résztvevők szerint?



Mi a jó gyakorlat? 

Ami működik… 



Szintek 

Jó gyakorlat 

módszer, 
eszköz-

használat 

praktikus 
cselekvés 

Bevált jó gyakorlat 

kipróbált 

hatékony 

Példaértékű jó gyakorlat 

önreflexió, 
fenntarthatóság,  adaptáció 

Alkalmazási terület : egyéni, intézményi, hálózati jó gyakorlat 

Ötlet, praktika 



Az adaptáció 

Jó 
gyakorlat 
„mag” 

Ebből a „magból” az átvevő iskola  
létrehozza saját koncepcióját  

úgy, hogy a „magot”  
beilleszti saját körülményei közé,  

összhangba hozza hagyományaival, 
erőforrásaival. 



Jó gyakorlatok a TÁMOP 3.1.15. K +F tevékenységeiből 

2.2 témaegység - A NAT kiemelt fejlesztési céljaihoz kapcsolódó új innovációs 
fejlesztések kipróbálása és a fejlesztési eredmények rendszerbe illesztése 
- aktív állampolgárságra és demokráciára nevelés 
- testi és lelki egészségre nevelés, önismeret és társas kultúra 
 
2.3 témaegység - A kerettantervekben szabadon felhasználhatóként jelölt 
időkeretre vonatkozó innovációk támogatása 
- kulcskompetenciák, különösen az érzelmi intelligencia fejlesztése 
- az oktatás és a kultúra közötti szinergia javítását elősegítő, tanulói aktivitásra építő innovációk 
- a hazai természeti és épített környezet élményközpontú megismerését szolgáló innovációk 
 
2.4 témaegység - Az egész napos iskola pedagógiai programjára vonatkozó 
iskolai innovációk támogatása 
- természettudományos nevelést szolgáló, tanulói aktivitásra építő innovációk 
- felzárkóztatás hatékonyságát növelő innovációk 
- az alsó tagozaton folyó nevelő-oktató tevékenység hatékonyságát szolgáló, a 
kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló innovációk 

 
 
 
 



A TÁMOP 3.1.15. EPTR online felületének kidolgozása 
 

A koncepció alapelemei: 

Funkcionális 
design  

közösségi oldalak, 
nyílt tudásbázisok 

A feltöltés és a 
keresés 

folyamatának 
egyszerűsítése 

A tartalom 
elérhetősége 
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Fontos szempont volt a dinamikusság- kommunikációra lesz majd lehetőség(fórum, véleményfal), egymás értékelésére „lájk”Mindenki letölthet, a feltöltéshez kell regisztrálniAz egész tartalom elérhető- nincs „üres” jó gyakorlat



Egy külföldi  tudásmegosztó oldal 
http://www.prometheanplanet.com/en-us/ 
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http://www.prometheanplanet.com/en-us/


Ha az „anyagok” címszóra kattintunk… 



Az egységes pedagógiai tudásmenedzsment rendszer 
keresőjének logikája 

tartalom 

szabadszavas 
kereső 

részletes 
kereső 

címkézési 
lehetőséggel 

kategóriák  



A tervezett tematikus kategóriarendszer 

 
Önismeret és személyiségfejlesztés 
Aktív állampolgárság és hazafias nevelés 
Testi és lelki egészség 
Közösségépítés és szociális érzékenység  
Környezeti nevelés 
Pályaorientáció 
Gazdasági és vállalkozói ismeretek 
Médiatudatosság   
Komplex művészeti nevelés 
Hatékony tanulás 
Tehetséggondozás 
Felzárkóztatás, sajátos nevelési igény 
Tanulásszervezési módszerek, pedagógiai eljárások 
Intézmény és kapcsolatai  
Egész napos iskola 
IKT és digitális kompetenciák 
Óvodapedagógia 
+ Tantárgyak 
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Alkategóriák lesznek pl: óvodapedagógia, lesz életkor szerinti



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉLDA A NÉVJEGY TARTALOMSZINTRE 

 

 

 

 

 

 

 

az innováció leírása / feltöltése fájlokban 

 

 

 

 

adatlap (kb. 10 szempont) 

névjegy 

Az innovációk, jó gyakorlatok megjelenítésének 
módja 



Hogyan írjuk le a jó gyakorlatot? 

Névjegy:  
• cím  
• két mondatos összefoglaló 
• időkeret 
• alapbeállított fotó 

 

 

Adatlap: 
• információk a szerzőről (név, 

intézmény, elérhetőség) 
• kereséstámogatás – 

kategória/ tantárgy/ 
címke/kulcsszavak 

• aki(k)nek szól – célcsoport, 
korosztály/évfolyam, 
intézménytípus 

• összefoglaló leírás(1000-
2000 karakter) 

• kiegészítő információk – 
milyen problémát old meg/ 
eszközigény/megvalósulás 
tapasztalatai 
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