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Közös jövőnk Hajdú-Bihar I.



Közös jövőnk Hajdú-Bihar II.



Feldolgozás szempontjai I.
Hogyan mutassuk be a jó gyakorlatot?

Ahhoz, hogy összehasonlítható, közösen értelmezhető és használható legyen egy-
egy jó gyakorlat, vagy azok gyűjteménye meg kell állapodni a bemutatás
struktúrájában, így a lista – ajánlás az alábbi lehet:

1. A tevékenység (projekt) neve, címe

2. A kapcsolatfelvételhez szükséges összes adat, cím, a további 
információkhoz való hozzáférhetőség

3. A tevékenység célok és kitűzött, konkrét elérendő eredmények

4. A tevékenység időtartama

5. Célcsoport, célcsoportok

Forrás: MNT Népfőiskola Intézet , EAEA budapesti kapcsolati iroda 



Feldolgozás szempontjai II.

6. A tevékenység megvalósításában résztvevő partnerek. (beleértve a

tervezést, megvalósítást és az értékelést) 

7. Megvalósítási módszerek

8. Pénzügyi és egyéb szükséges támogatás

9. A tevékenység erősségei

10. A tevékenység gyenge oldala, amit a jövőben még javítani szükséges

11. Eredmények (termékek, eredmények) 

12. Alkalmasság mások számára, s hogyan.

Forrás: MNT Népfőiskola Intézet , EAEA budapesti kapcsolati iroda 



Más ágazatok jó gyakorlatai
• Oktatás

JÓT, JÓL 

A jó gyakorlatok helye és szerepe a köznevelés-fejlesztés rendszerében

• Területfejlesztés



Magyar Népművelők Egyesülete

Így újítunk mi! - közművelődési szakmai innovációs pályázat

• A Magyar Népművelők Egyesülete „Közművelődési szakmai innovációs
pályázat”-ot ír ki a közművelődésben határon innen és túl dolgozó
szakemberek, művelődő közösségek, azok vezetői és tagjai számára.

• A pályázat célja: Olyan újszerű – már megvalósult vagy tervezett –, a
közművelődés keretei között zajló művelődési formák, alkalmak,
módszerek, folyamatok létrehozása és fejlesztése, amelyek a közművelődés
hagyományteremtő és hagyományőrző szerepét erősítik. Célunk a jó
gyakorlatok terjesztése, ennek érdekében a legjobb pályamunkákat
szakmai rendezvényeinken, elektronikus felületeinken, és kiadványainkban
közzé tesszük.



18. Hargita Kultúra Hírlevél – Hargita Megyei Kulturális Központ

https://ccenter.ro/userfiles/files/18_hirlevel.pdf

JÓ GYAKORLATOK-TÁR. Kulturális előadássorozatok vidéken ... FORRÁS-
TÁR.                                                                                                                         
Fiatalok művelődését serkentőpályázat közművelődésben dolgozóknak ...

• 2011. Jó gyakorlatok, innovációk, EU programok hatása. Szekció-
összefoglaló. In: Erdei Gábor (szerk.): Andragógia és közművelődés. Régi és új

kihívások előtt a közművelődés az új évtizedben. Felnőttnevelés,
közművelődés Acta Andragogiae et Culturae sorozat 23. szám, Debrecen,
Debreceni Egyetem, Neveléstudományok Intézete 160-162.

Használ, ha használjuk….







Jó gyakorlat fogalma  – NMI

„Olyan szakmai kritériumoknak megfelelő innovatív folyamat, módszer, cselekvés és

eszközhasználat együttese, mely a helyi közösségek aktivizálását segíti elő és a helyi

érdekek megfogalmazására alkalmas, és amelyet a Nemzeti Művelődési Intézet

legalább egy / két éve tudatosan, sikeresen és hatékonyan alkalmaz. Az innovatív

folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat a gyakorlatban kipróbált,

dokumentált, ezért más intézmények által is eredményesen adaptálható,

továbbfejleszthető, fenntartható.” /NMI/



Jó gyakorlat fogalma –eredményoldali megközelítés 
- NMI

• A jó gyakorlat, olyan bevált módszer vagy tevékenység, mely újszerű/innovatív
és kreatív megközelítéseket, technikákat alkalmaz, és mely eredményesen
adaptálható, fenntartható, fejleszthető, dokumentálható.
A jó gyakorlat az Intézményi gyakorlatban bizonyítottan hozzájárul a közösségi
művelődés, az önművelődés, az értékek közösségi újraértelmezéséhez,
hagyományápoláshoz, a magyar nyelv ügyéhez, a kulturális vidékfejlesztéshez,
(kulturális alapú gazdaságfejlesztéshez, kulturális turizmushoz), de mindenek
előtt a közösségek létrejöttéhez, megerősödéshez, végső soron a
társadalmi részvételhez.

• A jó gyakorlat más szempontból szolgáltatás, mert mérhető, értékelhető
minőségi elemekkel rendelkezik.



NMI szakmafejlesztő szerepe

• Jó gyakorlattal kapcsolatos lehetséges Intézményi célok: 

• Kikísérletezés 

• Begyűjtés/válogatás

• Minősítés

• A jó gyakorlatok lehetséges tipizálása:

• egy módszer, egy program bevezetését szolgáló/ ajánló program

• egy területet érintő program

• komplex, több területet érintő program



Jó gyakorlat szerepe

Probléma Projekt Eredmény

Jó 
gyakorlat
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Know how – (népművelő!)szerepe

Fogalmi meghatározás:

• tudás, ismeret, tapasztalat összessége

• a megvalósítás egy eredményes módja

• Annak leírása, hogy mi volt a bevált módja, amivel az adott célt el lehet érni.

• Szokták úgy is alkalmazni a kifejezést, hogy a know-how maga a működés. 

• A megvalósítás egy eredményes módjának leírása a jó gyakorlat 
adaptálhatóságához járul hozzá.

Miért?Miért?
Mit?Mit?



Adaptáció NMI 
Átadó I. 

Fogalma:

Az a folyamat, mely során az intézmény/szervezet által előállított jó gyakorlatot egy 
másik intézmény/szervezet befogad és alkalmaz. 

1. A „jó gyakorlat” szakmai, intézményi/szervezeti környezetének bemutatása

• szakmai alapvetések

• Intézményi/ szervezeti keretek, környezet, jellemzők

• Eszközök

• Humánerőforrás

2. A „jó gyakorlat” bemutatása – gyakorlati prezentáció, ismertetés 
tevékenységben, működés közben - hospitálás



Adaptáció NMI 
Átadó II. 

3. A „jó gyakorlat” folyamatba ágyazott értékelésének bemutatása: 
folyamata, „terméke”, hasznosíthatósága, hozzáadott értéke – kimeneti  

indikátorok

4. A kapcsolódó dokumentumok bemutatása, értelmezése, alkalmazás szabályzói, 
keretei (ki, mit, mikor, kivel, hogyan, stb.)

5. Az adaptációt végző „hely” (intézmény, szakmai működés, stb.) helyzetelemzése –
(hová adaptálok?, milyen szempontok alapján kell elkészítenem a 
helyzetelemzést?,stb.)



Adaptáció NMI 
Átadó III. 

6. A helyzetelemzés értékelése - az adaptálandó „jó gyakorlat” szempontjából

7. Team létrehozása – dokumentumelemzés, az adaptációs elemek, sorrendiség, ki 
kivel dolgozik, hogyan lehet beépíteni az intézményi működésbe, tervkészítés a 
kipróbálásra – közösen, a mentor facilitál

8. Kipróbálás –

• vagy egyénileg, az adaptáló; 

• vagy az adaptáló a mentorral együtt

• közben előre kialakított megfigyelési szempontok külsősök (a team tagjai) megfigyelés

• elemzés, visszacsatolás, korrekció, módosítás



9. Elemzés, visszacsatolás, korrekció, módosítás

10. Működtetés

11. Utókövetés – támogatás, mentorálás

12. Tapasztalatok összegzése - eredmények feltárása, összehasonlítása

13. A továbbfejlesztés lehetőségeinek feltárása

Adaptáció NMI 
Átadó IV. 



Adaptáció
Átvevő I. 

1. állomás: Igény a változásra, motiváció a jó gyakorlat keresésére, átvételére (kényszer 
nélkül) 
� jó gyakorlat kiválasztása (szisztematikus áttekintés) 
� elköteleződés a program megvalósítása iránt (folyamatos bevonás, bevonódás)

2. állomás: az átvevő felkészülése a jó gyakorlat átvételére – helyzetelemzés, 
összehangolás

2/1 átvenni kívánt jó gyakorlat elemzése saját környezetében 

• elemek kiválasztása

• rendszer és környezet elemzése, amelyben a jó gyakorlat létrejött

• tárgyi és személyi feltételek elemzése, az átadó infrastruktúrában



Adaptáció 
Átvevő II. 

2/2 jó gyakorlattal kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtése, rendszerezése, 
vizsgálata 

• van-e hasonló tapasztalat/előzménye a kiválasztott jó gyakorlatnak? Ha 
igen, melyek ezek?

• mely területen indukált szükségszerű változást, mely területeket hagyott 
érintetlenül?

• átgondolás a jövő szempontjából: hogyan illeszkedik a bevezetett elem az 
intézményi stratégiába? 

2/3 Az átvevő alapdokumentumainak összehangolása az átveendő 
gyakorlattal, intézmény  egyéni arculatának megőrzésével



Adaptáció 
Átvevő III. 

2/4 A személyi feltételek összehangolása a jó gyakorlatok igényeivel

• A szervezeti csoportok, szereplők érintettségének áttekintése

• Érintettek képzettsége, képességei, kompetenciái, adottságai

• Csapatszervezés a jó gyakorlat mellé, a szervezet szereplőinek bevonása

• Érintettek tájékoztatása, véleményének kikérése

2/5 A tárgyi feltételek összehangolása a jó gyakorlat igényeivel

2/6 A társadalmi tágabb környezet összehangolása a jó gyakorlat igényeivel



Adaptáció 
Átvevő IV.

3. állomás: Kapcsolatfelvétel a jó gyakorlat megvalósítójával 

Megismerkedés azzal, hogy az átadó intézmény hogyan fejlesztette ki a jó 
gyakorlatot

4. állomás: Adaptációs terv készítése (különböző jellemző sajátosságok és 
szükségletek pontos felmérése, ismerete)

5. állomás: A szükséges személyi , tárgyi, környezeti feltételek kialakítása 
az átvevő intézménynek megfelelően:

• A helyi feltétel- és igényrendszer alapján a feladatok megtervezése, majd 
végrehajtása.

• A rendszerhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása



Adaptáció
Átvevő V.

6. állomás: Hospitálás, „élőben megnézés” – megbeszélés, elemzés

• Műhelymunka, beszélgetés, fogadókészség, nyitottság az átadó részéről 

• Felelősök kiválasztása az átadó és átvevő részéről

• Folyamatos kapcsolattartás a két szervezet érintettjei között

7. állomás: Átvétel kipróbálás, alkalmazás a tapasztalatok tükrében 
változtatás, újra kipróbálás (eszközbeszerzés, szükséges 
tárgyi/személyi feltételek megteremtése, fontos a rendszeres és 
ütemezett visszacsatolás és információcsere)



8. állomás: Mentorálás

• Tapasztalatok és javaslatok visszajelzése írásos formában

• Rendszeres és ütemezett visszacsatolás és információcsere az átvevő szervezetben és a 
két szervezet között

9. állomás: A fenntarthatóság elemzése

• Az átvett gyakorlat amennyiben erre mód van a mindennapi gyakorlatba is épüljön be.

• Kik, hányan vettek részt? 

• Érintettek véleményének gyűjtése, folyamat működésének ellenőrzése

• Kellett-e változtatni a szervezet írott és íratlan szabályain és ha igen, akkor mit?
• Ha lehet minden olyan esetben alkalmazzák, ahol a jó gyakorlat céljai megvalósíthatók

Adaptáció 
Átvevő VI. 



Visszacsatolási lehetőségek folyamat 
lezárásakor

A visszacsatolás kétféle módon értelmezhető:

1. Az átvevő jó gyakorlattal kapcsolatos önreflexiója, a bevezetés eredményességének 
belső értékelése

2. Az átvevő visszacsatolási lehetőségei az átadó felé.



Értékelés tartalmi szempontjai I.

1. Adaptációra való felkészüléskor:

• A bevezetésben résztvevő munkatársak el voltak-e látva kellő mennyiségű 
információval?

• Milyen új képességeket igényelt a jó gyakorlat bevezetése az intézménytől, 
mint szervezettől?

• A jó gyakorlat bevezetéshez és a működtetéshez volt-e szüksége a 
munkatársaknak speciális új ismeretekre, képességekre? Ha igen, ezt 
milyen formában és módon kapták meg?



Értékelés tartalmi szempontjai II.

2. Az adaptáció folyamatában: 

• Kellett-e változtatni az intézményi írott és íratlan szabályokon, és ha igen, 
akkor mit?

• Történt-e változás a fizikai környezetben?

• Ha változott a munkaterhelés, hogyan kezelték, milyen megoldásokat 
választottak a feladatok elosztására, finanszírozására?

• Milyen minőségű volt az együttműködés az vezetőség tagjaival és a 
munkatársakkal? Milyen nehézségek, konfliktusok adódtak?

• Milyen más típusú nehézségekkel, akadályokkal találkoztak a bevezetés 
során?



Értékelés tartalmi szempontjai III.

3. Az adaptáció után:

• Megtörtént-e a bevezetési folyamat különböző fázisaiban tervezett 
ellenőrzés, értékelés, korrekció?

• Milyen előzményei származtak a jó gyakorlat bevezetéséből a 
résztvevőknek/érintetteknek?

• Mi a hozadéka, a hozzáadott értéke a jó gyakorlatnak?

• Hogyan illeszkedett a bevezetett jó gyakorlat az intézmény arculatába?

• A bevezetés kommunikációja mennyiben befolyásolta a sikert? Milyen – a 
jövőben is hasznosítható – tapasztalatok szűrhetők le ebből?



Értékelés formái:

• Strukturált megbeszélés 

• Résztvevők tapasztalatainak megbeszélése munkacsoport-értekezleten

• Írásbeli kérdőív, értékelőlap stb.



Az átvevő intézmény visszacsatolási lehetőségei az 
átadó intézmény felé

Meg kell tervezni, hogy mikor, milyen formában történik az értékelés 
eredményeinek megosztása az átadó intézménnyel.

• Megfelelő volt-e az adaptáció során az átadó által nyújtott támogatási 
tevékenység?

• Elégedettek voltak-e az átvevők a mentorálással?

• Milyen segítségre lett volna még szükségük?

• Igény esetén sor kerülhet utókövetésre az átvevő szervezetben (mentorálás, 
hospitálás, személyre szabott tanácsadás)



A jó gyakorlattól várható változások –
szakmafejlesztési szerep

1. módszertani újítások, gazdagodás

2. tartalomban új témák feldolgozása vagy már ismert témák újszerű megközelítése

3. személyes kompetenciák bővülése

4. normák, új értékek elsajátítása, megismertetése, 

5. intézményi/szervezeti szinten belső fejlődés 

6. hálózati kapcsolat kiépülése más intézményekkel/szervezetekkel
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Köszönöm a figyelmet!
Angyal László

központvezető

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft.
30 281 0437

angyal.laszlo@nminkft.hu


