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ADAPTÁCIÓS 

TAPASZTALATOK ÉS NYOMON 

KÖVETÉS  

A JÓ GYAKORLATOK 

TERÜLETÉN  

 
Bodó Márton 



Nemzetközi négyelemű rendszer a jó gyakorlatok 

átadásához 

1. Kapcsolat és bizalom 

2. Szakmai és intézményi identitás 

3. Az átvevő részvételére építő jó gyakorlat 

4. A folyamat időtényezője 

 



Hogyan adjuk át/vegyük át a jó gyakorlatot? 

Kontextusba helyezett támogatás 

• Fejlesztési tervek készítése 

• Erőforrások megosztása 

• Technikai segítségnyújtás – IKT 

 

Három módszer: 

nem vagy-vagy, 

hanem 

is-is! 



Checklist – a tanár nézőpontjából 

• Ha meg tudja tanulni az új gyakorlatot. 

• Ha az új gyakorlat megfelelően adaptálható az ő 

célcsoportja igényei szerint. 

• Ha az új gyakorlat nagyfokú tanulói részvételt tesz 

lehetővé, motiváló, képes a differenciált igényeknek 

hatékonyan megfelelni. 

• Ha, amint elsajátította az új gyakorlat alkalmazását, 

az nem vesz igénybe jelentős többletmunkát vagy 

időt. 

 



A külföldi esettanulmány adaptációs tanulságai 
 

• Pedagógus kompetenciáinak fejlesztésére 

kell építeni, 

• Támogató, tanácsadó jellegű közös 

fejlesztés, 

• Az iskoláknak  plusz terhet minimálisan 

jelentsen, 

• Az iskolák önreflexív tevékenységéhez 

kapcsolódjon. 

 



A szervezet… 
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Hazai kihívások 1. – Adaptáció(s képesség) 

• LLL megléte intézményi és tanári szinten 

• Egymástól tanulás attitűdje 

• Reális igények felmérése 

• Reális célok kijelölése 

• Egy félresiklott adaptáció visszavető ereje 

Támogatás 

Hangsúlyok (nem az adaptációt kell irányítani, hanem a 

jó gyakorlatot megvalósítani) 

 



Kihívások 2. – Hiányosságok  

• A belső motiváció hiánya 

• A változás helyes értelmezése 

• Szellemi tulajdon kérdésének korszerű megválaszolása 

• A pedagóguséletpálya-modellbe ágyazottság 

• Az oktatási rendszerbe való beágyazottság  

• A jó gyakorlat leírásban, fejlesztésben szerezhető 

tapasztalatok hiánya 

• Források 

 

Támogató rendszer 

 

 



Kihívások 3. – Gyűjtemény  

• Elvárások, követelmények 

• Hitelesség (tapasztalatok – kételyek) 

• Elérhetőség (megjelenítési, technikai kérdés is!) 

• Mi az előnye? 

 

Nyilvánosság („sztárok”) 

Értékelés („brand”) 

Jelenbeli („trend”)  

 



Adaptáció 
A  jógyakorlat-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. 



Szakmai támogatórendszer elemei 

 

• Az újításra és 

tanulásra nyitott 

tanári attitűd a 

tanárképzésben és 

továbbképzésben, 

• Az újítások 

elismerése a pálya 

során, 

• Szakmai műhelyek, 

  

 

• Megfelelő órakeret 

az átadónak és 

átvevőnek, 

• Az adaptáció 

támogató 

ösztönzése, 

• A hálózatosodás IKT 

általi támogatása 

korszerű 

eszközökkel. 



Adaptációs nyomonkövetés 

 

Új szempontok 

megjelenése! 



Előrelépés a formai értékeléshez viszonyítva 



A felület kultúrafüggő kialakítása 



http://sustain.no 
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www.consumerclassroom.eu/fr 



Egyéni igények figyelembe vétele 



Együttműködés kialakításának támogatása 



A jógyakorlat-gyűjtemény – web2 

• Bőség – minőség? A piac világa? Magányos felhasználó?  

• Konstruktív kommunikáció  

• Virtuális (tartalom)szolgáltatási környezet 

• Érdeklődés, motiváció, technológia új viszonyrendszere 

• Csak közösségi tevékenységben életképes 

• Lényeges eleme a visszacsatolás, értékelés 

• Gazdagodó tér (új módok, új technikák) 

• Jóval több kapcsolat, aszinkron részvétel 

• Biztonságérzet, csoporttudat, ösztönzőleg hat 

• Minden letöltő potenciális feltöltő (alkotó tevékenység) 

• Veszély: passzivitás (nincs rá igény) 



A jógyakorlat-gyűjtemény – Dinamikus, 

korszerű elemek 

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

• Naprakész tartalmak (tájékozottság) 

• Személyes, egyéni használatra szolgáló felület 

• Kommunikációs lehetőségek (pl. segítségkérés, értesítés) 

• „Trendi” és „intézményesült” 

• Mikrotartalmak 

• „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) 

– Kereső optimalizálás 

– Kérdezz a jó gyakorlat gazdájától! Fórumok 

 



További célok 

http://tamop311.ofi.hu/site/upload/2013/10/3_alprojekt_terkep.jpg 
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KÖSZÖNÖM A 

FIGYELMET! 
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