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OKTATÁS–NEVELÉS

ÚJ KÖZNEVELÉS | 77. ÉVFOLYAM / 7. SZÁM 

Jó gyakorlatok az Arany 
János Programokban  
(2. rész)

1 A jó gyakorlat tartalmának rövid 
összefoglalása:

Az Arany János Program bevezetésével és működte-
tésével a program sikeres megvalósítása érdekében 
(a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a jelenle-
ginél nagyobb arányban tanulhassanak eredménye-
sen a középiskolákban) szükségessé vált a szülőkkel 
való kapcsolattartás és az együttműködés formáinak 
kiszélesítése. A program sikeressége szempontjából 
elengedhetetlen a szülőkkel való szoros együttműkö-
dés kialakítása, amely a toborzás időszakától egészen 
a szakma megszerzéséig tart. A kidolgozott jó gyakorlat 
a szülőkkel való kapcsolattartás folyamatát, annak 
alkalmazott formáit tartalmazza.

2 A jó gyakorlat bemutatása:

	� Melyek a bemutatott jó gyakorlat céljai? (pedagógiai, 
módszertani, oktatásszervezési, egyéb)

Jó gyakorlatunk mintát ad a szülővel való pozitív 
kapcsolat kialakítására. A jó gyakorlatban szereplő 
technikák alkalmazása pozitívan hat a szülő-gyer-
mek, gyermek-pedagógus viszonyra. A kialakított jó 
kapcsolatrendszeren belül a gyermekeknél tapasz-
talható nehézségek megelőzhetők, eredményesebben 
kezelhetők, mindezek hatására a lemorzsolódási 
mutató csökkenése várható. A jó gyakorlat kiemelt 
jelentőségű azon intézményekben, ahol egyéni 
fejlesztés folyik, valamint nagy hangsúlyt fektetnek 
a partnerszemléletű gondolkodásra.

	� A jó gyakorlat mennyiben szolgálja a tanulók, szülők 
egyenlő hozzáférését a minőségi neveléshez, oktatás-
hoz?

Ez a jó gyakorlat nagymértékben szolgálja a tanulók, 
szülők egyenlő hozzáférését. A toborzás időszaká-
ban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és 
családjaik tájékoztatása, a felvételi folyamat során 
a családlátogatás, a szülők tájékoztatása, a program-
ba felvételt nyert tanulók esetében pedig a folyama-
tos kapcsolattartás, együttműködés valósul meg 
a tanuló sikeres szakmaszerzése érdekében. Mivel 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulókról van szó, 
akik jelentős szociokulturális hátrányokkal érkez-
nek, a hátrányok kompenzálása érdekében nélkü-
lözhetetlen a tanulók családi hátterének minél jobb 
megismerése, és a szülőkkel hatékony együttműkö-
dés kialakítása.

	� A jó gyakorlat mennyiben szolgálja a sikeres 
inklúziót?

Kollégiumunk jellemző sajátossága a gyermekköz-
pontúság. A mindennapi működés során az inkluzív 
pedagógiai közeg megteremtésére törekszünk. En-
nek fontos eszköze a szülőkkel kialakított jó partneri 
kapcsolatunk, amelyre a kölcsönösség, segítőkészség 
jellemző.

	� A jó gyakorlat mennyiben alkalmas arra, hogy szolgál-
ja az áttérést a tananyagközpontú módszertanról a ta-
nulóközpontú pedagógiai eljárások alkalmazására?

A tanulóközpontú pedagógiai eljárás a tanulók és 
családjuk minél jobb megismerésén, a személyes 
kapcsolattartáson alapul, valamint az egyéb tevé-
kenységek szervezése is ennek figyelembevételével 
történik; pl.: pályaorientációs és iskolaelőkészítő 
foglalkozások, nyílt nap.

Az Arany János Kollégiumi Programban és az Arany János Kollégiumi-Szakközzépiskolai 
Programban részt vevő iskolák jó gyakorlatait bemutató sorozatunkban továbbra is olyan 
pedagógiai innovációkat mutatunk be, melyeket bármelyik köznevelési intézmény könnyű-
szerrel megvalósíthat.

A szülőkkel való kapcsolattartás módjai
Babus Jolán Középiskolai Kollégium, Vásárosnamény 
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	� A jó gyakorlat mennyiben alkalmas valamely kom-
petenciaterületen, műveltségterületen a kompeten-
ciaalapú oktatás eszközrendszerének eredményes 
alkalmazására?

A jó gyakorlat egy komplexen ható kapcsolatorientált 
támogatási forma, amely során kiemelt hangsúlyt 
kapnak azok a tartalomfüggetlen kompetenciák, 
amelyek nem köthetők tudományágakhoz, tantár-
gyakhoz, műveltségi területekhez. Ilyenek például 
a tanulás tanulása, az együttműködés képessége, 
a problémamegoldó képesség, a kreativitás és a mo-
tiváció.

	� Milyen hatások, eredmények várhatók a jó gyakorlat 
alkalmazásától?

 ● Erőforrásokra támaszkodó pedagógiai szemlélet 
kialakulása

 ● Partnerré tenni a szülőt
 ● Új együttműködési formák bevezetése
 ● Pedagógus-gyermek-szülő kapcsolat erősítése
 ● A tanuló kollégiumi, iskolai tevékenysége folya-

matos nyomon követésének biztosítása a gondvi-
selő által

 ● A tanulók belső motívumai közül a szülői elisme-
rés minél jobb kiaknázása.

	� Milyen jellemző körülmények esetén (a tanulócsopor-
tok összetevői, az együttműködő partnerek összetéte-
le, települési, térségi jellemzők, a szervezeti működés 
sajátosságai stb.) működőképes az ajánlott jó gyakor-
lat?

A jó gyakorlat valamennyi oktatási intézményben 
működőképes, kiemelten ajánlott olyan intézmé-
nyekben, ahol magas a hátrányos és a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók aránya, ahol a tanulók 
egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztés folyik.

	� Mitől tekinthető újszerűnek, egyedinek a jó gyakorlat?

2007 óta az Arany János Program intézményi beve-
zetésével fokozatosan dolgoztuk ki a szülőkkel való 
kapcsolattartás jó gyakorlatát. Újszerű az együttmű-
ködés kiszélesítése időben (az általános iskolákkal 
történő együttműködésen keresztül, és a tanuló 
nyomon követése a szakma megszerzése után) és 
tevékenységformákban.

	� Hogyan lehet ellenőrizni és értékelni a megvalósulás 
folyamán a jó gyakorlat működésének eredményessé-
gét?

A működés eredményességének egyik fő mutatója 
a szülők részvételi aránya a különböző programokon, 
szülői értekezleteken és az erre kidolgozott vissza-
jelzési rendszer eredményei (szülők körében végzett 
elégedettségmérés éves szinten).

3 A szülőkkel való hatékony 
együttműködés tevékenységformái:

 – Hagyományos formái: szülői értekezlet, fogadónap, 
nyílt nap, telefonos kapcsolattartás, elégedettség-

mérés, pályaorientációs szülői értekezleten való 
részvétel

 – Hirdetés, tájékoztató a médiában szórólapokon, hon-
lapon keresztül

 – Szülők délutánja, a tanulói produkciók és alkotások 
(tánc, diákszínjátszó, báb, kézműves) bemutatása, 
visszajelzés a szülőknek (prezentáció, tanévértéke-
lés)

 – Családlátogatás, mely során strukturált interjú ké-
szül (a szociális helyzet felmérése)

 – Családi munkaterv készítése a szülők bevonásával 
minden év szeptemberében, értékelése tanév végén.

 – Félévente szöveges értékelés, iskolai és a kollégiumi 
munkáról – megerősítés telefonon, személyesen, 
amennyiben szükséges, családlátogatás során.

 – Tanulói szerződés – a tanuló, szülő és az intézmény 
között – az együttműködésről.

4 A jó gyakorlat eddigi hasznosulásának 
konkrét igazolása:

A szülői elégedettségmérés eredményei támasztják alá 
a jó gyakorlat hasznosulását. Az összeállított kérdő-
ív a program egészére és a visszajelzési rendszerre 
irányul. A szülőknél az egyes tevékenységterületekkel 
való elégedettséget, valamint a kapcsolattartás minő-
ségét vizsgáljuk. A mérés kiértékelése alapján elmond-
ható, hogy a szülők elégedettek a programmal és annak 
megvalósításával, az elégedettség mértéke (összesített 
átlag) 90% feletti.

5 A jó gyakorlat humánerőforrás-igénye:
A sikeres adaptáció szempontjából szükséges egy 
projektfelelős, aki szervezi, összehangolja a jó gyakorlat 
bevezetésével járó tevékenységeket, kiemelt szerepe 
van a csoportvezetőknek, vagy mentoroknak, akik 
vállalják a tevékenységgel járó többletmunkát (kapcso-
lattartás, annak dokumentálása, családlátogatások, 
mérések). A pedagógiai munkát segítő dolgozók közül 
a rendszergazda (honlap karbantartása) és a kollégiumi 
titkár (tájékoztatók, levelek kiküldése) látnak el még 
feladatot a megvalósításban.

6 A jó gyakorlat eszközigénye:
A kapcsolattartáshoz szükséges eszközök; telefon, 
papíráru, intézményi honlap, intézményi telefon, 
számítógép, nyomtató, fénymásoló papír, doku-
mentáció tárolásához szekrények és/vagy polcok és 
gépkocsihasználat.

7 A jó gyakorlat átvételéhez a jó gyakorlat 
gazdaintézményétől nyújtott támogatás 
bemutatása:

Hospitálás, helyszíni tapasztalatcsere, az elkészült 
eljárásrend és dokumentumok sablonjainak átadása.


