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Mi is az a „jó gyakorlat”?

• innovatív folyamat, módszer, cselekvés és 

eszközhasználat

• több éve sikeresen és hatékonyan 

alkalmazott, kipróbált 

• adaptálható, fenntartható, fejleszthető, 

dokumentálható

• szolgáltatásként képes működni



„Jó gyakorlat” a 

TÁMOP 3.1.4-es pályázatban

• A pályázat megvalósítása során legalább egy 

„jó gyakorlat” adaptációja kötelező volt

• Egy-egy „jó gyakorlat”-ra fordítható forrás 

maximum 600  ezer Ft volt

• Cél a hálózati  tanulás 

• Az átvett” jó gyakorlatok”-nak be kell épülnie az 

átvevő intézmény gyakorlatába



A "Jó gyakorlatok" közzétételének 

eljárásrendje:

I. Regisztráció

http://educatio.hu

"Szolgáltatói kosár" :

http://kosar.educatio.hu

http://kosar.educatio.hu/
http://kosar.educatio.hu/


A "Jó gyakorlatok" közzétételének eljárásrendje:

I. Regisztráció







1. A "Jó gyakorlat" megnevezése:

érdeklődést felkeltő cím 

+ 

értelmező alcím

A "Jó gyakorlatok" közzétételének eljárásrendje: 

II. Feltöltő felület kitöltése



1. Észpörgető - A matematikai kompetenciák fejlesztése délutáni, 

napközis foglalkozás keretében 

2. Diákmesterművek - SZÉP ISKOLÁT KÍVÁNUNK!

3. Együttnevelés lehetőségei kisiskolában – Cigány mese 

dramatizálása

4. "Babás-mamás" - óvodai beilleszkedést segítő program

5. Sikeres iskolakezdést!  - Az első osztályba érkezők általános 

képességeinek mérése

6. "Sző, fon - nem takács" - hagyományőrző kézműves 

foglalkozások az óvodában

7. "Pí-Ár" - az iskolai marketingtevékenység sikerkulcsa



2. A tulajdonos neve: intézmény!

képviselője: intézményvezető

– átvett fejlesztés esetén jognyilatkozat

3. A megvalósítás helyszíne

4. A "jó gyakorlat" alkalmazási területe, 

intézménytípus, korosztályok

A "Jó gyakorlatok" közzétételének eljárásrendje: 

II. Feltöltő felület kitöltése



5. A program/programelem tartalmának 

összefoglalása 

(max. 5000 karakter, szöveg+kép)

A bemutatás szempontjai:

– „jó gyakorlat” célja = elérendő állapot

– várhatók hatások, eredmények (miért érdemes átvenni?)

– a kifejlesztés fázisai lépésről lépésre

– mitől tekinthető újszerűnek, egyedinek 

– ellenőrzés, értékelés módja

A "Jó gyakorlatok" közzétételének eljárásrendje: 

II. Feltöltő felület kitöltése



6. A program referencia háttere, amely 

igazolja eredményességét (legördülő)

– kipróbált 

– kipróbált és továbbfejlesztett

Pl: partneri elégedettség-mérés dokumentumai, 

sajtótermék, kiadvány, egyéb publikáció 

A "Jó gyakorlatok" közzétételének eljárásrendje: 

II. Feltöltő felület kitöltése



7. A "jó gyakorlat" egyedi humán-erőforrás 

igénye az átvevő intézmény szempontjából

Például: pedagógiai asszisztens, rendszergazda, fejlesztő 

pedagógus, gyógypedagógus együttműködése, és/vagy megemelt 

óraszám tanulócsoport vagy pedagógus számára

8. A "jó gyakorlat" egyedi eszközigénye 
Például: játékok, info-kommunikációs eszközök, taneszközök, 

berendezés, egyéb

A "Jó gyakorlatok" közzétételének eljárásrendje: 

II. Feltöltő felület kitöltése



9. A jó gyakorlat átvételéhez, sikeres 

alkalmazásához szükséges egyszeri 

felkészülési költség az átvevő intézmény 

szempontjából
(Chekbox – egyszerre többet is jelölhet)

• Jogdíj, a know how díja, hospitálás, helyszíni tapasztalatszerzés , 

utazás

• Vezetői és/vagy pedagógus-képzés, továbbképzés 

• Mentorálás, kiadvány, DVD, CD, egyéb költség

A "Jó gyakorlatok" közzétételének eljárásrendje: 

II. Feltöltő felület kitöltése



10. Az átadáshoz szükséges átvételi feltételek 

költségvetése

• A jó gyakorlat-gazda beárazza a program átadásához 

szükséges eszközrendszert

• az átvevőnek vannak egyéb költégei is…

• az árajánlat a tárgyalások során módosulhat

A "Jó gyakorlatok" közzétételének eljárásrendje: 

II. Feltöltő felület kitöltése



A feltöltött "Jó gyakorlat" kinyomtatott és 

cégszerűen aláírt adatlapját a szolgáltató 

eljuttatja a következő címre: 

Educatio Kft.

1538 Budapest Pf: 496.

A "Jó gyakorlatok" közzétételének eljárásrendje:

III. postázás



Ellenőrzik:

• az adatok teljességét, 

• a közzététel feltételeinek való megfelelését

• (hiánypótlás)

• tartalmilag hiánytalanul leírt intézményi 

gyakorlatok                 „Nyilvános"

A "Jó gyakorlatok" közzétételének eljárásrendje:

IV. Megfelelőség vizsgálat



„Jó gyakorlatok” keresése





http://kosar.educatio.hu

1. REGISZTRÁCIÓ

http://kosar.educatio.hu/
http://kosar.educatio.hu/
http://kosar.educatio.hu/


2. FELTÖLTÉS

http://kosar.educatio.hu

http://kosar.educatio.hu/


3. Nyomtatás – aláírás – postázás

Educatio Kft. címére



4. 

Formai – tartalmi ellenőrzés:

Educatio Kft.



Észak-



Jó gyakorlatok státuszai

Rögzítés alatt

Feltöltő által véglegesítve

Publikálható

Publikus - Nyilvános

országos Nyugat-dunántúl

2688

370

2065

302

összes feltöltött publikus



Összes feltöltött „jó gyakorlat” 

megyék szerinti megoszlásban

Győr-Moson-Sopron:

148

Vas megye:

54

Zala megye:

168



Publikus „jó gyakorlatok” megyénként

GyMS

Vas

Zala

126

42

134



A térség „jó gyakorlatai”

Bázakerettye

Becsehely 

Borsfa 

Letenye

Nagykanizsa

Pusztamagyraód

Zalakaros

28 feltöltött „jó gyakorlat”, ebből 22 publikusAndrássy Gyula Általános Iskola 

Bolyai János Általános Iskola  

Dél--Zalai Általános Iskola Becsehely, Bázakerettyei 

Tagintézmény, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola 

Fekete István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda

Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János 

Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród 

Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár 

Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda, Attila Tagóvoda

Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda, Rózsa Óvoda

Péterfy Sándor Általános Iskola



Tapasztalatok

• Technikai 

problémák

• Feltöltés anomáliái

• Motíváció –

inspiráció

• Anyagi előnyök





Köszönöm megtisztelő
figyelmüket 

és
eredményes munkát kívánok!

Csordás Éva
digitális szakterületű munkatárs
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