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National Adaption Plan – Desk Research 

 

1. Aim of the Report 
The aim of the National Adaption Plan is to work out strategies on how to adapt 
playwork in the school practice. It contains information on the national education 
system, where playwork can be fitted into the school day/curricula and how playwork 
can be incorporated in school life level. The expected impact is that it will be the basis 
for the Quality Criteria and Training Plan to be developed. As the Criteria and Plan will 
only be partially transferable, we have to develop a knowledge-base on how to tailor 
these to the specific countries. 
 

2. Research methodology 
The National Adaption Plans will be informed by different sources of information:  

• Starting point is this desk research to understand the national school system, 
stakeholders and relevant influence factors. 

• In February 2018, there will be a study visit to UK, to learn from the OPAL 
(Outdoor Play and Learning)-Programme, which is a mentor supported school 
improvement programme and to visit Playwork-Projects in the South of 
England. 

• Following to that, there will be field researches carried out in each partner 
country. This could be around 10 interviews with a semi-structured 
questionnaire or some focus groups to discuss the issue and possible 
implementation of play friendly schools in partner countries. 

• Finally, all partner Countries will develop National Adaption Plans to specify 
their respective strategy to reach the aim of the project. 
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3. National school system 

The Hungarian public education system is divided into three parts:  

- 3-6 years: kindergarten 

- 6-14 years: primary/elementary school (which usually contains the lower (1-4 grade) and 
upper (5-8 grade) section) 

- 14-18 years: secondary/high school (9-12 grade) or vocational school. 

Since the “Act CXC of 2011 on National Public Education” education is compulsory until the age of 16. 

Public schools are free of charge, and it’s not obligatory to choose them. The parents can decide on 
homeschooling and private schools as well. 

Most of the public schools are run by the centralized system KLIK (Klebelsberg Institution 
Maintenance Centre) which is renamed since 2017 to KK (Kelbelsberg Centre). It’s still centralized, 
but now there are several school district centres in the country which run the local schools. 

The Hungarian National Core Curriculum provides National Curriculum Framework. The schools 
create a local curriculum based on one of the Framework Curriculums of the ministry. The centralized 
Framework Curriculum covers almost every part of education: what are the aims of education, the 
system of the subjects, the topics and the content of the subjects, the requirements of the subjects, 
the tasks of the development of the knowledge and competence areas and also the timeframe of the 
fulfilment of the requirements. Schools have 10% in the local curriculum where they have the 
autonomy to manage the timeframe of compulsory and optional subjects and activities. 

 

3.1 Primary Schools 

In primary schools a normal school day starts at 8 am. 

All public primary schools (until the age of 14) are considered “whole-day education”, which means 
that the children have to stay in the building until 4 pm. 

There are several compulsory lessons, and the children get marks on a 1-5 scale. 1 is the worst, which 
means “fail” and 5 is the best which is “exemplary”. 

 

3.2 Secondary Schools 

Students between the ages of 14 and 18 go to secondary school. At finishing secondary school they 
have to take the final exam which includes the following subjects: 

- History 

- Hungarian Grammar and Literature  

- Foreign language 

- Mathematics 

- one extra subject, that is freely selectable (e.g. geography, physics). 

There are different types of secondary schools. Some schools’ aim is to prepare the children for the 
requirements of the universities (which is mainly the final exam), others prepare the students for 
some kind of professions (e.g. becoming a chef). There are some schools where they have the chance 
to learn a profession and at the same time they can take the final exam as well. 
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As mentioned, the duration of most high schools is four years. But there are several exceptions: in 
the system there are five, six and eight year long high schools as well.  

The five year long high school means that after the eighth grade of the primary school there is a 
“zero” grade at the high school. This is made for those students, who want to learn English or 
another foreign language in a higher level. Therefore during the whole year they have much more 
foreign language classes than the normal ninth grades, but less classes in other subjects. 

The six and eight year long high schools are different from the five year long: they start after the sixth 
or the fourth grade of the primary school. 

 

3.3 Vocational schools 

There are three types of vocational school existing in Hungary.  

The first one works similarly to a “normal” high school: after 4 years the students take the final 
exams. They have some special classes, where they learn a special profession (it could be masonry, 
chef, etc.) and their fifth subject at the final exams can be that specialization. The students can spend 
one extra year at the school to become a “technician” at their specialization. 

The second one is just 3 years long, but it consists a lot of “normal” high school subject (grammar, 
history etc.). Mainly its focus is on the specialization and at the end they can take a professional 
exam. After that they have the chance to spend 2 more years in the school to take the final exams, 
but it’s not compulsory. 

The third one is for those students who have special needs. It can be 1-5 years depending on what 
kind of professions they learn. 

 

3.4 Private schools 

There are several private schools existing in Hungary and they have their own curriculum.  

Some of the most popular schools are: 

- Rogers Elementary School 

- Rogers Academy (this is learning community, which means the students are homeschoolers) 

- Waldorf Schools 

- Montessori Schools 

- Alternative Economic Highschool 

 

3.5 Homeschooling 

According to the national law of public education it is possible to a Hungarian child to become a 
“private student” – a homeschooler. Although the student still has to enrol in a school (it can be 
public, private or foreign as well). After each semester (two times per year) the students have to take 
“classifier exams”. These exams are based on the core subjects which are implemented in the 
national curricula. If a private or a foreign school is based on other standards/evaluation system, it 
means that the students don’t have to take these exams every half year. 
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3.6 Debate on the national reforms 

In 2011 the government created a new law on national public education which came to force in 
2013. 

As mentioned earlier regarding this law, children stay within the building until 4 pm, schools were 
not yet prepared (actually, in some schools all parents have to sign a “request” to let the children go 
home earlier). In some cases this still happens, but other schools do have a “daycare system” which 
result in changing the structure of free time of the children, as there is less time available for all after 
school (out of school) activities, including extra lessons, etc. This opened a new opportunity for 
mobile playwork providers to go into the school, to assist the school to organize value programmes 
for the compulsory time period (usually between 1-4 pm.). 

The whole-day school can be considered as an opportunity, but on the other hand it is also a new 
threat. Some of the parents sign the request to let the children leave earlier, so they can “drop out” 
of the common playtime (usually after lunch is the time for the play, the kids “study” in the morning). 
After lessons the students have to also do their homework, which means they don’t really have 
enough time to play freely. 

Others argue with some other aspects of the law and the national curriculum:  

It is compulsory to have PE/PT every day. Even though it sounds positive, many schools don’t have 
the facilities for that. According to playwork it could be a good thing, if these 45 minutes lessons 
were less formalized – but at the moment, they are.  

There’s also a debate on the National Curriculum Framework. Its 90% determination on subjects 
gives only a really small amount of free space for the schools, they have less autonomy to decide on 
their local curriculum. 

Other important debates are about: salary of the teachers, qualifications of the teachers, amount of 
the compulsory subjects per week. 

 

3.7 Teacher Training programmes 

Every 7 years teachers have to apply for trainings which should cover 120 hours of learning 
experience. 

120 hours mean 120 credits, and from that amount 30 hours can be non-accredited trainings. 
Teachers can choose from dozens of trainings: universities, foundations, businesses offer face to face 
and e-learning courses as well.  

 

4. Current /planned school labelling   

Currently there are the following labelling systems available in Hungary for 6-15 age group: 

- Ecoschool label 

- “Copper Plate” label  

- Forest school label 

- Accredited forestry forest school label 

- Talent point accreditation 
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- E-safety label 

There are also some self-evaluating methods available, such as 

- E-lemér 

- Real World Learning Quality Grid 

In the following section there is some more detailed information about them. 

 

4.1. Ecoschool Label 

The Eco-school Label / Eternal Ecoschool Label are provided for schools that apply for them and meet 
the requirements of the label. The aim of the label is to acknowledge those schools which embed 
sustainability education, environmental awareness, health education and education for global 
responsibility into their day-to-day activity. It is connected to the Global Action Programme on 
Education for Sustainable Development of the United Nation. It is developed based on the 
experience of ENSI – Environment and School Initiatives (www.ensi.org)  

The accreditation process is organized by the Educational Office of the Ministry of Human Resources 
and the Hungarian Institute for Educational Research and Development (OFI). Previously there have 
been two deadlines per year, now it is one. Schools applying for accreditation / re-accreditation have 
to submit a detailed excel table application form with a self-evaluation grid, institutional related 
action plan and previous reports as well as a declaration of intention signed by the employees / 
teachers of the school. 

The Eternal Ecoschool Eabel is available for those, who have got the label previously two times and 
successfully apply for the Eternal Ecoschool Label. 

For being accredited the schools have to score a minimal 60 points, for Eternal Ecoschool 80 points. 

The accreditation criteria are on these set of issues: 

- School-level activities related to sustainability education (existence of work group, meetings, 
being included in school evaluation process, inclusion of pupils’ union, teachers participate in 
relevant courses – 11 questions.) 

- Pedagogical work (existence of related thematic weeks, projects, forest school participation, 
after school program, pupil camps, other outdoor activities, using cooperative techniques 
and SE games – 14 questions) 

- School operation (infrastructural requirement, preventive actions related, decoration, etc. – 
37 questions) 

- Communication (on webpage, with stakeholders, in media, conflict management – 15 
questions) 

- Co-operations (with stakeholders, relevant bodies and expert organizations – 11 questions) 

- Own added criteria (local specialities – 3 empty questions) 

- Own offers, undertakings (no point awarded) 

For most questions it is Yes/No (1 point for Yes), in some cases (where numerical response available) 
it can be 2 points for more achievement (like for many seminars). 

The application documents are evaluated by a committee from the Ministry of Human Resources, 
The Ministry of Agriculture Vocational Education Department, the OFI, and two expert bodies.  

http://www.ensi.org/
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The label is provided for 3 consecutive school years (from 1st of September to 31st of August of the 
third school year) 

While it costs nothing for schools to apply, there is no financial support available either. In some 
cases it is constituted to be an advantage at a relevant application call. 

There was a supporting large-scale programme for ecoschools and eco-kindergartens from Swiss 
Fund money in the previous years, during which supporting materials have been developed, regional 
supportive network set up and financed, mentors and seminars provided.  

Also an accredited teacher training for eco-school coordinators have been developed.  

That has led to a large number of schools to gain the label. 

It has finished, there are no such support mentioned in the actual year’s call for application. 

Label design: 

 

 

4.2 Copper Plate Label 

The Copper Plate is an accreditation system of the Association of Independent Schools. It is provided 
for 5 years and can be renewed. 

The accreditation has three steps: self-evaluation according to the criteria, declaration of 
participation and a visit of the accrediting body. 

The accreditation / self-evaluation criteria are the following: 

- Pedagogical programme: the school has a relevant programme according to its philosophy 
and goals 

o Philosophy and goals: it is assessed continuously by teachers, pupils, parents and the 
maintainer body. 

o Curriculum: it has a curriculum relevant to the programme and methodology 
relevant to the curriculum 

- Organization: the structure of the organization supports the philosophy and the programme. 
It has good relations with the parents. 

o Maintainer body: the school’s maintainer supports the philosophy and provides the 
needed conditions 

o School leadership: well-trained with competencies and relevant decision-making 
process 
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- Finance and economy: it has enough resources for its pedagogical goals and to pay for 
salaries, providing the continuous existence. It has responsible decision-making and financing 
procedures 

- Infrastructure: available, supports the pedagogical goals 

- Further points on staff, relation with pupils, with parents, and safety and healthcare 

The accrediting body is of two persons representing the Association and the related Independent 
Pedagogy Institute. The cost of accreditation is 50.000 HUF (cca. 165 EUR), which is a very low 
level and covers the cost of the visit (time of experts). 

 Design (actually it is a real copper plate): 

 

 

4.3 Forest School Label 

The Forest School Label can be accessed by education service providers (not only schools). There is a 
specific forest kindergarten label as well (with lower age group targeted). Forest schools are 
providers with residential infrastructural setting and a sustainability education profile. 

The labelling is organized by an NGO, KOKOSZ (Natural Association of Training Centres in 
Environmental and Nature Protection); however in the labelling committee there are members from 
the Ministry and other experts, as well as network organizations. There is a fee for registering and 
labelling, connected to the minimal wage as well as with the number of accommodation provided. 
While in the present there are no current financial programmes for forest schools, in previous years 
there were resources for infrastructural development from EU structural funds, which were 
connected to the label. 

The labelling process starts with registration, which is followed by the description of the 
organization, the curriculum, the schedule, the infrastructure and the human resources, and 
collecting of supporting documents. It also contains a self-analysis by the director as well as by the 
coordinator on the organizational culture. 

After the submission, there is a pre-labelling based on the documentation, which is followed by a 
visit and then accreditation by the Committee. The accreditation is for 3 years. 

However there is no indication of any meeting of the Committee after 2010 on the web or in the 
Kokosz website. 
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Label design: 

 

 

4.4 Accredited Forestry Forest Schools 

There is a similar label: accredited forest schools of forestries. It is provided by the Hungarian 
Association of Forestries. The accreditation process starts with the collection of materials in the 
applicant organization and submitting according to the deadline (which was March in 2017). For 
being able to apply for accreditation the institute has to report of about 30 relevant workshops from 
the previous years. After application there is an analysis of the documents and a site visit. 

The accreditation fee is about 200 EUR. (50.000 HUF+27%VAT) 

There are sub-labels according to the type of forestry forest schools:  

- “A category” – providing complex, several days educational programmes and having relevant 
infrastructure 

- “B category” – providing still complex programmes, but with lower level infrastructure 

- “C category” – backpack, having educational programmes, but with no relevant 
infrastructure. 

There are different infrastructural criteria for these categories; however there are general criteria 
which have to be met by all applicants, in the following aspects: 

- general infrastructural criteria (minimal level of area and safety regulations) 

- human and organizational criteria (participating in training courses, having well-trained staff) 

- educational criteria (where, what, for whom) 

Label design: 

 



 

 

CAPS – National adaption plan – desk research  page 11 from 40 

 

4.5. Talent Point Accreditation 

Talent Points are institutions working on finding and helping talented young people. Talent Points 
can be schools, but can be other NGOs as well (ie: the Rogers Foundation is a talent point). The 
Talent Point labelling is organized by the National Council for Talent Development, which is an NGO, 
but with direct governmental support (see Governmental decree 1043/2006). 

There are three available levels for organizations working with talented youngsters: 

- registered talent point 

- accredited talent point  

- accredited excellent talent point 

For being registered, the institute has to submit the registration documents, which contain 
infrastructural data as well as information on the pedagogical programme. New talent points can 
register online (http://online.tehetseg.hu/public/ ), where they have to assess their talent 
development work. 

To be accredited, there are some special requirements for the educational programme, and for 
human resources, and the institute also has to cooperate with other talent points. While registration 
is open all year, accreditation is available once a year. After submitting the documents, there is 
usually a site visit, after which the experts offer the different label levels to the Talentpoint.  

Label design: 

 

 

4.6. E-safety Label 

The e-safety label (http://www.esafetylabel.eu) is a European-level initiative which was set up in 
2011 by the European Schoolnet. It was also promoted in Hungary between 2013-2015 through the 
Sulinet network, as part of a TÁMOP project funded by the EU Structural Funds. While the website is 
still on, it was not possible to register. The label was last mentioned in 2015 on the Sulinet portal, 
and there is no mentioning of it in the ES website. It seems it does not exist anymore. 

The labelling worked as follows: 

1. schools registered online 
2. schools filled out an evaluation questionnaire of 30 randomly chosen questions related 

to internet safety 

http://online.tehetseg.hu/public/
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3. schools got an action plan based on their responses, and at the same time a Bronze level 
accreditation 

4. In case schools implemented the action plan, they could have higher level label as well 
(Silver, gold) 

 

4.7. E-Lemér self-evaluation 

The E-lemér (it’s a word game: lemér means measure, Elemér itself is a male name) is a self-
evaluation grid for showing where the school stands as for now in the use of ICT. 

The E-lemér is an online measurement grid: http://ikt.ofi.hu/, and it was developed and is 
maintained by the Hungarian Institute for Educational Research and Development. 

It is free to use, and gives a prompt feedback. Using it can only help schools for their own evaluation, 
it does not constitute any other added value. By now 3125 schools registered for use (with no 
information on their grading). 

Its main criteria: 

- Pupils and their use of ICT 

- Teachers and their competences of ICT 

- School operation and evaluation culture 

- Infrastructure. 

It contains 99 questions altogether. 

 

4.8. Real World Learning self-evaluation grid 

Unlike E-lemér, the RWL grid was developed by an international consortium of NGO partners. It is a 
self-evaluation assessment questionnaire which helps teachers to decide whether a given 
educational offer / programme can be considered as a “Real World Learning” experience. 

“The Real World Learning model offers a holistic and flexible approach to outdoor learning for 
sustainability; a way of thinking, reflecting and being. Each element on its own is important, but when 
delivered as a coherent whole offers a much deeper and more meaningful learning experience.” 
(www.rwl-network.org ) 

Its main criteria sets are: 

- The Learning programme has one main underlying message, related to sustainability. 

- The learning programme promotes intrinsic/universal values. 

- The learning programme actively and holistically involves young people to empower them to 
develop sustainability. 

- The learning programme encourages first-hand experiences, using different methods within 
a broad variety of natural and cultural learning sites from different areas of life. 

- The learning programme helps young people to understand the connections and 
interdependence between the targeted ecological topics and the related economic, social 
and cultural areas as well as community and personal life. 

- The learning programme integrates scientific concepts of life relating to sustainability. 

It has 20 criteria altogether within these sets. 

http://ikt.ofi.hu/
http://www.rwl-network.org/
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The RWL assessment criteria has not reached any significant number of schools, as there is no 
promoting organization currently. It offers no financial gains, and due to lack of any promotion, its 
marketing value is also non-existent. 

 

5. Strategies / institutions / resources for Play in each country 

In the Hungarian law of public education there is nothing like a “play strategy”. Actually the word 
“play” appears only 3 times in the text of the law. As for some other expressions it varies in the 
following way:  

- “religion”: 25 times 

- “learn”: 41 times 

- “obligation”: 91 times. 

When we measure these numbers of appearances in the National Base Curriculum we can find 
different results: 

- “religion”: 38 times 

- “learn”: 225 times 

- “obligation”: 9 times. 

- “play”: 157 times! 

When we take a deeper look into these numbers, we can find that play and games have one main 
aim in the curriculum: to develop something. In the 157 there’s only one or two examples when it is 
used in the context of the joy of play activities (the word “joy” is present 7 times). Free play/playwork 
is not mentioned at all. 

In Hungary there is nothing like a “play strategy” on the government level. Also, as all public schools 
are run by the semi-centralized maintainers, there are ni distinct strategies on the regional level 
either. 

As opposed to public schools, some private schools have their own local curricula which means more 
space to develop their own strategies. Usually private schools put more attention on personality-
development and soft skills development using various methods (cooperation techniques, drama and 
art, etc.), but playwork is not generally used in them either.  

 

6. Role / importance of play in National school system  

Whereas free play in many cases is really important in the kindergarten, in most schools playing is 
only a secondary activity, it is not in the focus. Of course, there are a lot of playful activities, 
especially in the first classes, but there’s always some kind of developmental aim behind these 
actions – to play just for the fun is really rare, mostly it happens in the breaks (10-15 min) or after 
lunch. Unfortunately teachers looking out for the students often are not conscious about / trained 
how to support children’s and youngsters free play. Sometimes they are not aware of really risky 
situations, but on the other hand they can easily ban fun games because they consider them as “very 
dangerous”. 
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The approach of play pedagogy is usually applied in kindergartens for young children, the training of 
kindergarten teachers usually include this subject. However, in schools, or in the training of general 
teachers, it is not taught. One positive example though is the ELTE University Faculty of Primary and 
Preschool Education, which offers a play-mentor further training course for not only kindergarten 
teachers but general teachers, conductors or psychologists as well. This course aims to develop 
knowledge and methodical experience of learners about play and games, promoting implementing it 
in their practice with children aged 6-18. Free play is not specifically mentioned on the programme 
though. 

The approach of leisure-time pedagogy is also present in Hungary. But again, even though some 
schools put great effort into finding ways to have their students spend their leisure-time in a 
meaningful way, free play and spontaneity is not often present in this context either. Leisure-time is 
usually organized in this case, with pre-planned programs (school trips, cultural programs, complex 
programs) or activities with specific developmental goals. 

Next to these, game-based learning and gamification is getting more and more popular / well-known 
among schools with a more progressive approach. 

Rogers Foundation promotes free play and offers regularly trainings for teachers about free paly 
through a non-accredited course. This is the only playwork course in Hungary. 

 

7. Fit of playwork into school day / curricula  

Playwork could be fit into the school’s daily life as part of the so-called leisure-time pedagogy. As 
mentioned earlier in Hungary in the primary school level (6-14 age group) there is a so-called “whole-
day education”, so children are required to be in the school between 8am-4pm, there could be 
available time and space. 

The following findings are based on a research run by Rogers Foundation in 2015 (with 255 
questionnaires, interviews and focus groups from all around Hungary). 

 

Training courses 

In most schools there are some teachers, educators who are ready and open for innovation. There 
are also available training courses: on value-based leisure-time pedagogy, on animation and games, 
outdoor education, etc. Rogers Foundation also provides playwork workshops. 

 

Organizational findings: 

However being trained is not yet an indicator for cultural change within the school. Upkeeping 
motivation of the teachers is a much more important factor. 

In most schools teachers have a relatively high level of autonomy of what they are going to do with 
the children during the afternoon (especially in the 1-4 grades, but also in the 5-8 grades). This time 
could include playwork / freely chosen play opportunity as well. What they do with the children is 
mostly depends on what they are interested in. 
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Institutional motivation – especially the support of headmasters – is equally, or even more 
important. 

Support of school leadership is crucial also because there is a negative culture regarding pupil’s free 
time. We asked teachers how much they agree with this statement: “The development of pupils is 
mostly ensured if we organize their time with relevant programmes”. 29% of teachers agreed (or 
very much agreed), 27% hesitated, while 44% was against – even in our non-representative sample 
which was only filled in by interested teachers. 

Finding the right timeslot for play can be also very problematic. Most schools delegate time for 
leisure activities during the afternoon, however a high number of parents take their child away at 
that time either for extra classes, or home. Pupils themselves don’t like to spend their time in the 
school either (this is an issue which could be targeted by Playwork). 

 

Legal aspect: 

Actually Hungarian National Curriculum is not at all against leisure time pedagogy (which includes 
playwork), but rather supportive. So regulations are most probably not against. 

 

Infrastructure 

There is also a problem with infrastructure. Many schools struggle with not having access to space 
and equipment for leisure time programmes. In some schools even having access to a courtyard is a 
problem (about 3% of our respondents did not indicate having a courtyard). While sports court are 
available for 80% of the schools (responding), little more than half (57% of responding primary 
schools) has a playground (although we talk about pupils from age 6). In about half of the schools 
there is a part of the classroom that can also be used for play.  

Only one in five teachers responded that they have a playing room / club room within the school 
(20,8%). 

 

 

 

8. Relevant stakeholders in your National school system 

There are several relevant stakeholders in Hungary: 

 

Teacher and teacher associations: 

Union of Teachers (http://www.pedagogusok.hu/) 

The Union of Teachers is one of the biggest entity in this sector, and the only representative body of 
public education. It provides support for all teachers, who have to register to enter the Union. 

 

Head-teachers National Association (http://www.osztalyfonok.hu) 

http://www.pedagogusok.hu/
http://www.osztalyfonok.hu/
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The Head-teachers National Association is a homepage that provides up-to-date information on 
pedagogical practices and theories for all teachers to use freely. 

 

Parents and parent’s associations: 

Hungarian Parents National Association (http://www.mszoe.hu/) 

The Hungarian Parents National Association is a webpage created in 1996, with the aim of providing 
further training opportunities and interest protection to parents. 

 

Play associations: 

Homoludens.hu Association (http://homoludens.hu/) 

The Homoludens.hu Association provides service in three areas: 

- internet-based activities, providing information on play and games to the public, providing a 
virtual community for gamers, and providing expertise on games and play to people 
interested, mainly parents  

- face-to-face activities, including organizing occasional playhouses, and educational programs 
around palying 

- providing information on how to support organizations working with play and games 

 

Children’s right associations: 

Hintalovon Children’s Rights Foundation (http://www.hintalovon.hu/) 

The Hintalovon Children’s Rights Foundation’s mission is to protect children’s interests and support 
children in general. Their aim is to have the adult society take wider responsibility for the proper and 
harmonious development of children. 

 

Policy makers: 

Ministry of Human Capacities (http://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources) 

The Ministry of Human Capacities is the responsible body within the Hungarian Government of the 
policies of the following areas: families, health, employment, children and youth, drugs, education, 
culture, sport, social issues, sciences. 

 

Hungarian Institute for Educational Research and Development (ofi.hu) 

The Hungarian Institute for Educational Research and Development is the strategic R&D institution in 
the Hungarian education sector. They complete researches, and provide developmental, innovational 
and service activities mostly for the public, but also for the higher education sector. 

 

School bureaucracy: 

Educational Office (https://www.oktatas.hu/) 

http://www.mszoe.hu/
http://homoludens.hu/
http://www.hintalovon.hu/
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources
https://www.oktatas.hu/
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The Educational Office is the responsible body regarding managing public, higher and vocational 
education, as well as further trainings in Hungary. 

 

9. Other relevant topics for the National Adaption Plans in your 
Country  

Regarding the national adaptation of free play in Hungary, there is an opportunity to connect this 
topic with some already existing programmes and initiatives. 

There are several mentoring program for gifted children, and this term is also more or less well-
known among the general population. One option is to look at and point out that play could be a way 
of talent-mentoring. 

There are also several programs that focus on certain specific issues, such as bullying or early school 
leaving. Play can also be combined with these programs, as these issues are very relevant to the 
schools and often don’t know how to handle them successfully. Therefore we can present how we 
think play can be beneficial regarding these problems and therefore create demand for play-
programs. 

Finally, play could be also combined with certain existing private / corporational entities. IKEA 
currently puts great attention on play and has developed its own play strategy. They have carried out 
a research on play and playfulness, both from the child’s and the adult’s perspective, looking into the 
motivation behind playing. They offer many tools and materials that can be used for play in their 
businesses. Reaching out to IKEA could be a useful way to create more interest within the general 
population for play and play-friendly education. 

 

10. Sources 
 
Act CXC of 2011 on National Public Education - https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV 
Educational office - https://www.oktatas.hu/ 
E-lemér - http://ikt.ofi.hu/ 
Environment and School Initiatives - www.ensi.org 
E-safety Label - http://www.esafetylabel.eu 
Governmental decree 1043/2006 - tehetsegpont.hu/sites/default/files/ntt/mkozlony_2006n46p3834_3844.pdf 
Head-teachers National Association - http://www.osztalyfonok.hu 
Hintalovon Children’s Rights Foundation - http://www.hintalovon.hu/ 
Homoludens.hu Association - http://homoludens.hu/ 
Hungarian institute for educational research and development - ofi.hu 
Hungarian National Core Curriculum / National Curriculum Framework - 
http://www.nefmi.gov.hu/english/hungarian-national-core 
Hungarian Parents National Association - http://www.mszoe.hu/ 
IKEA Play Report (2017) - http://www.ik-press.com/hu/wp-content/uploads/2017/12/IKEA-PLAY-REPORT-
2017.pdf 
Ministry of Human Capacities - http://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources 
Real World Learning - www.rwl-network.org 
Talen Point registration - http://online.tehetseg.hu/public/ 
Union of Teachers - http://www.pedagogusok.hu/ 

http://www.nefmi.gov.hu/english/hungarian-national-core
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11. Annex  

Terms of Reference – National Case “Implementation of “Play friendly school”-label in my country: 

 

• Client (target group – beneficiaries) 

- Public primary schools (children aged 6-14 years old) 

- Longterm goal is to access as many types of schools as possible 

- But for the first steps, we would focus on smaller/middle sized schools, with whom we 

have an existing good connection with already 

 
- Besides targeting schools in general, we have to focus on transferring our message to 

principals, school leaders, as without their „blessing”, it is a lonely batte for teachers to 

try to introduce new ways for kids 

 

• Other stakeholders (stakeholders) 

- We have to focus on parents as well – in Hungary, parents nowadays are eager to try 

new form of education, as they witness how many of the public schools don’t fulfill their 

and their children’s needs. We need to let them know about CAPS and the importance of 

play, so they can push th schools in this direction. 

 

• Main aims/needs of the client in my country? 

- Main beneficiaries are obviously the children who get a chance to being educated in a 

healthier emotional mindset, atmosphere 

- Our direct target groups are schools, who would adapt our product. Our hypothesis and 

previous experiences are that they have problems with discipline and lack of 

concentration from students’ part, which we can address with CAPS. Also, from time to 

time there are scandals of bullying – it can be something to address as well. For some, 

improving the cohesion of the classes (mental health of students can be also an aim, 

which we can address. Finally, if we can show some viable evidence that play and 

academic performance is conected, we can use that evidence to convince reluctant 

schools to introduce play. 

 

 

• Understanding of our “product” (how do we respond to these needs?) in concrete 

terms  

a. Ideas for training programme 

i. promoting the approach of free play – why it is important, why it is 

useful – developing the attitude of teachers 

ii. how to use / create space children can use to play 

iii. what parts of the school-time can be used / transformed to play-time 

b. Ideas for quality criteria 
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i. having certain physical spaces that are used 

ii. the staff of the school, including the school leaders are on board with 

this approach 

iii. there are several programs run in the school / after school that revolve 

around play, for kids, as well as parents (eg. through project-weeks) 

iv. a play strategy exists within the school 

v. play is promoted by the school (eg. through decoration, introducing 

programs, etc.) 

c. Ideas for accreditation / labelling (re-accreditation) 

i. schools can apply to become accredited 

ii. they have to send in their play strategy 

iii. experts visit the school 

iv. school staff taking part in the training programme 

v. receiving accreditation 

d. Ideas for funding / covering costs 

 

• Project planning 

a. Main activities for implementation 

i. creating the detailed quality criteria 

ii. creating the training programme for schools 

iii. testing the program, discussion with advisory board 

iv. heavily promoting the label among schools and in the general population 

b. Milestones for implementation and time schedule 

c. Resources needed (personnel, materials, communication, implementation costs, 

etc.) 

 

• What else is relevant? 



 

 

Annex 1: Eco-school Labelling Criteria 

(in Hungarian) 

ÖNÉRTÉKELÉSI TÁBLÁZAT 2017. 
    
Az intézmény neve:   

0   

OM azonosító:    

    

Az intézmény címe:   

    

Az intézmény milyen címre pályázik? Kattintson a cellára és 
válasszon a legördülő menüből! 

  

    

    

Újrapályázó és örökös ökoiskola címre pályázó esetében az előző címek 
elnyerésének éve(i): Kérjük, írja be a megfelelő évszámokat a cellába! 
    

    
    

A táblázat kitöltése előtt, kérjük, figyelmesen olvassa át a kritériumok kitöltésének módját: 4. 
munkalap, pontozási segédlet! 
  A B, D, E, F OSZLOP CELLÁI 

KITÖLTENDŐK! 

Önértékelési kritériumok 2017 

Mértékegysé
g (ld. rejtett 
megjegyzések
) 

Adható pont 

A. ALAPDOKUMENTUMOK     

1. Az intézmény pedagógiai programja és helyi tanterve kiemelten 
képviseli  a fenntarthatóságra nevelés célkitűzéseit. 

I/N 2 

2. Az intézmény az ökoiskolai kritériumrendszerhez igazodó ökoiskolai 
munkatervet (első címesek esetében: vagy munkatervében jelölve a 
környezeti nevelésre vonatkozó részeket) készített és azt 
nyilvánosságra hozta. (Ld. intézmény bemutatása is.)  

I/N 2 

3. Minden munkaközösség munkaterve kapcsolódik az intézmény 
ökoiskolai munkatervéhez (első címesek esetében: minden 
munkaközösség munkatervében található környezeti nevelési feladat 

I/N 1 



 

 

CAPS – National adaption plan – desk research  page 21 from 40 

is). 

Összesen:   5 
A. ALAPDOKUMENTUMOK - NEM FELELT MEG 

B. SZERVEZETI FELTÉTELEK     

1. Ökoiskolai munkacsoport működik az intézmény keretein belül. I/N 2 

2. Az ökoiskolai munkacsoportba - lehetőség szerint - a tantestület 
minden munkaközössége delegál tagot. 

I/N 1 

3. Az ökoiskolai munkacsoportba- lehetőség szerint - az intézményt 
üzemeltető technikai dolgozók szintén delegálnak tagot. 

I/N 1 

4. A diákönkormányzat munkatervében beazonosíthatók a „zöld” 
szempotok vagy az intézményben a DÖK mellett "zöld" 
diákönkormányzat is működik. 

I/N 2 

5. A diákönkormányzat önálló feladattal  bekapcsolódik az ökoiskolai 
munkaterv megvalósításába. 

I/N 2 

6. Az intézmény humánpolitikájának alakításában szempont a 
fenntarthatóságra nevelésre való nyitottság. 

I/N 1 

7. Az intézmény belső, fenntarthatóságra nevelést célzó 
önértékelési/minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik (pl. rövid 
kérdőív/szempontsor az önellenőrzéshez). 

I/N 1 

8. Az intézményi minőségfejlesztési felmérésekben (tanulói, szülői, 
alkalmazotti kör)  megjelennek a  környezettudatossággal kapcsolatos 
kérdések. 

I/N 3 

9. A pedagógusok teljesítményértékelésében megjelenik  a 
fenntarthatóságra nevelés terén végzett munka, a példamutatás, az 
alkalmazás gyakorisága. 

I/N 2 

10. A fenntarthatóságra nevelés témakörében tartott tantestületi 
szakmai műhelymunkák, előadások, beszámolók száma az előző 3 
évben, évente. 

Hány db/év? Ha 1, akkor 1 
pont 
2 vagy több: 2 

11. A fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos továbbképzésen vagy 
ökoiskolai képzésen résztvevő pedagógusok száma az előző 3 évben, 
évente. 

Hány fő/év? Ha 1, akkor 1 
pont 
2 vagy több: 2 

Összesen:   19 
B. SZERVEZETI FELTÉTELEK - NEM FELELT MEG 

C. PEDAGÓGIAI MUNKA     

1. Az intézmény évente minimum kétszer, komplex tanulás-szervezési 
formában szervez programokat (pl. témanapot, témahetet, projektet) a 
fenntarthatóság témakörében, ezek egyike lehet a Fenntarthatósági 
Témahét. 

I/N 2 

2. Az intézményben - tantervbe beépített - speciális fenntarthatósági 
tematikájú tanóra (pl.: környezettan, egészséges életmód stb.) is van. 

I/N 1 

3. Az intézmény bekapcsolódik valamelyik fenntarthatóságra 
neveléssel foglalkozó hazai és/vagy nemzetközi oktatási programba (ld. 
rejtett megjegyzés). 

Hány 
program? 

Ha 1, akkor 1 
pont 
Ha 2, akkor 2  



 

 

CAPS – National adaption plan – desk research  page 22 from 40 

több: 3 

4. Az intézmény törekszik arra, hogy minden tanuló, tanulmányai során 
legalább egyszer elmehessen erdei iskolába, tehát tervük van arra, 
melyik tanévben, melyik osztály/évfolyam tanulóit segítik hozzá ehhez. 

I/N 2 

5. Az intézmény a fenntarthatóság  témaköréhez kapcsolódó táborokat 
szervez. 

Hány 
tábor/év? 

Ha 1, akkor 1 
pont 
Ha 2, akkor 2  
több: 3 

6. Az intézményben zöld sportokra (tájfutás szakkör, kerékpáros klub, 
túraszakkör stb.) is van rendszeresen lehetőségük a diákoknak. 

I/N 1 

7. A fenntarthatóságra neveléshez kapcsolódó pedagógiai munkában 
helyet kapnak a szabadtéri és/vagy külső helyszínen zajló 
tevékenységek (pl. terepgyakorlat, kutatási feladatok, megfigyelések, 
környezet állapotának felmérését célzó program …). 

Hány 
alkalom? 

Ha 2-3,akkor 1 
pont 
> 3: 2 pont 

8. A pedagógiai munkában helyet kap a gyalog, ill. kerékpárral könnyen 
elérhető, a helyi - természeti és épített - környezet tanulmányozására 
alkalmas területek rendszeres látogatása. 

Hány 
alkalom/év/o
sztály? 

Ha 2-3,akkor 1 
pont 
> 3: 2 pont 

9. A pedagógiai munkába beépülnek a fenntarthatósággal kapcsolatos 
jelenbéli helyi és globális események, az ENSZ Fenntarthatósági 
Fejlődési Célok elérését segítő feladatok, a jövő generációk iránti 
felelősség,  a felelős családtervezésre nevelés. 

I/N 2 

10. Az iskola tantestülete ismeri „A globális felelősségvállalásra 
nevelésről a formális és nem-formális oktatásban Magyarországon” 
című koncepciót és az iskola ökoiskola munkatervében szerepelnek a 
koncepcióval kapcsolatos feladatok (ld. rejtett megjegyzés). 

I/N 2 

11. Az intézmény működését (fűtés, vízfelhasználás, villamosenergia 
használat) rendszeresen tanulmányozzák a pedagógiai munka során. 

I/N 1 

12. Az intézményben - a diákok bevonásával - energia-járőr szolgálat 
működik, és rendszeresen feljegyzéseket vezet. 

I/N 1 

13. Az pedagógusok rendszeresen használnak kooperatív technikákat  a 
fenntarthatóságra nevelés területén. 

I/N 1 

14. A pedagógiai munkába beépülnek a környezeti nevelési játékok is. I/N 2 

Összesen:   25 
C. PEDAGÓGIAI MUNKA - NEM FELELT MEG 

D. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSE     

1. Az intézmény a fenntartóval/működtetővel olyan együttműködést 
alakít ki, mely tartalmazza a környezetbarát iskola működtetésének 
szempontrendszerét, kitér az üzemeltetés környezetbarát módjára (pl. 
az intézmény takarítása, csúszásmentesítése környezetbarát 
eljárásokkal), és a rongálások helyreállításában, az intézmény állagának 
megóvásában a szülők és a tanulók aktívan részt vesznek. 

I/N 2 
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2. Az intézmény a fenntartóval/működtetővel olyan együttműködést 
alakít ki, mely alapján a beszerzéseknél a környezeti szempontból 
előnyösebb eszközök, termékek (pl. környezetbarát védjegy, helyi 
termékek, energiatakarékos eszközök, akkumulátorok, újrahasznosított 
papír)  részesülnek előnyben. 

I/N 2 

3. Az intézmény házirendje/etikai, viselkedési vagy öko-kódexe 
tartalmazza a környezettudatos szabályokat, beleértve ezekbe a C. 
kritériumcsoportban felsoroltak legalább felét. 

I/N 2 

4. Az intézmény életében hangsúlyosan és bizonyíthatóan jelen van a 
megelőzés: a hulladékmennyiség, a víz- és energiafogyasztás éves 
szinten kimutathatóan csökken. 

I/N 2 

5. Az intézmény figyelmet fordít a csapok és WC-tartályok 
működésének rendszeres ellenőrzésére, a csepegések, szivárgások 
azonnali megszüntetésére vagy a probléma jelzésére a 
fenntartó/működtető felé. 

I/N 1 

6. A beszerzéseknél az intézmény - lehetőségeihez mérten - a helyi 
termelőket,  beszállítókat részesíti előnyben. 

I/N 2 

7. Az intézmény takarítása és csúszásmentesítése során környezetbarát 
termékeket, eljárásokat használ. 

I/N 1 

8. Az étkeztetésben a helyi termékek is jelen vannak (beszerzési ár 
arányában). 

I/N Ha>5%, 1 pont; 
ha >15% 2 pont 
ha >30%, 3 pont. 

9. A büfében kaphatók egészséges és környezetkímélő áruk (pl. 
gluténmentes, teljes kiőrlésű termék, helyi termelőtől származó 
idénygyümölcs, bio/natúr termék), környezetbarát módon történik a 
csomagolás és az eszközhasználat (pl. üvegpohár). 

I/N 1 

10. Az intézmény segíti a családokat a környezetkímélő, egészséget 
nem károsító iskolai taneszközök kiválasztásában. 

I/N 1 

11. Az intézmény  belső rendezvények szervezésénél figyelembe veszi a 
környezeti szempontokat (pl. eldobható eszközök mellőzése). 

I/N 1 

12. Az intézmény lehetőséget biztosít a diákoknak személyes terek 
(saját asztal, öltözőszekrény…) kialakítására. 

I/N 1 

13. Az intézmény lehetőséget ad az osztályközösségeknek a saját terek 
(osztályterem, folyosó szakasz) kialakítására. 

I/N 1 

14. Az intézmény lehetőséget ad a diákoknak az intézményi környezet  
(osztályterem, folyosók, közösségi terek berendezése, dekorálása, 
udvar kialakítás) alakításában való részvételre a tervezés és a 
megvalósítás során. 

I/N 2 

15. Az intézmény arculata, dekorációja összhangban van a 
fenntarthatóságra nevelés céljaival. 

I/N 3 

16. Az intézmény helyet biztosít a kulturált, kötetlen szabadidő 
eltöltésre. 

I/N 1 

17. Az intézmény a mindennapi tevékenységének szervezésébe, a 
tartalmi munkába is rendszeresen bevonja a helyi lakóközösséget 

I/N 1 
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(egyének, szervezetek, gyülekezetek stb.), így lehetőséget teremt az 
önkéntes munkára. 

18. Az intézmény különféle, fenntarthatósággal kapcsolatos 
információs adathordozóinak száma (könyvek, újságok, CD-k). 

db <50: 1 
>50: 2 

19. A könyvtárban külön polcon, kiemelt heyen találhatóak a 
fenntarthatósággal kapcsolatos könyvek, folyóiratok, segédanyagok.  

I/N 1 

20. Az intézmény rendelkezik a terepi programok, külső helyszínen 
végzendő kutatómunka elvégzéséhez szükséges eszközökkel (pl. 
távcsövek, nagyítók, gyorshatározó lapok, mérőszalagok, 
feladatlapok…)  

I/N 1 

21. Az intézmény rendelkezik biztonságos kerékpártárolóval vagy 
kerékpár tárolására alkalmas egyéb hellyel. 

I/N 1 

22. Az intézménybe gyalog, kerékpárral, tömegközlekedéssel érkező 
intézményi dolgozók aránya (pl. a Bringázz a munkába! kampány 
mérései, vagy egyéb objektív becslés alapján). 

% >25%: 1 

23. Az intézménybe gyalog, kerékpárral, tömegközlekedéssel érkező 
tanulók aránya (pl. a Bringázz a suliba! kampány mérései, vagy egyéb 
objektív becslés alapján). 

% >40%: 1 

24. Az iskola iskolabuszt üzemeltet vagy telekocsik szerveződnek a 
diákok szállításához. 

I/N 1 

25. Az intézményben szelektíven gyűjtött hulladékfajták száma. Hány fajta? Fajtánként 1, 
max. 4 

26. Az elektromos készülékekben az egyszer használatos elemek 
használatának kiváltása akkumulátorokkal. 

I/N 1 

27. Zöld, gyepes felület (pl. a tűzfalak befuttatása is) van az intézmény 
területén. 

I/N 1 

28. Fák, cserjék vannak az intézmény területén. I/N 1 

29. Gondozott beltéri növényzet van az intézmény területén. I/N 1 

30. A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajok, a 
tájegységnek megfelelő fajkompozíciók előnyben részesültek. 

I/N 1 

31. A mikroklímának megfelelő dísznövényeket telepítettek az 
udvarba. 

I/N 1 

32. Madárvédelmi (madárodú, etető) és egyéb természetvédelmi 
berendezések (pl. lepkeitató, darázsgarázs) száma az intézmény 
területén. 

db Ha 1, akkor 1 
pont 
2 vagy több: 2 

33. Esővizet használnak (pl. öntözésre) az arra alkalmas helyeken.  I/N 1 

34. Konyhakertet működtet az intézmény. I/N 1 

35. Komposztáló működtetése megoldott. I/N 1 

36. Környezetbarát anyagokból készült udvari játszóeszközöket 
állítottak fel. 

I/N 1 

37. Szabadtéri sportpályákat működtetnek. I/N 1 

Összesen:   52 
D. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSE - NEM FELELT MEG 

E. KOMMUNIKÁCIÓ     
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1. Az intézmény éves ökoiskolai munkatervének készítése során 
bevonja a diákokat/diákönkormányzatot és együtt döntenek annak 
elfogadásáról. 

I/N 1 

2. Az intézmény éves ökoiskolai munkatervének készítése során 
egyeztetnek a szülők képviselőivel. 

I/N 1 

3. A társadalmi környezet számára szervezett környezettudatos vagy 
fenntarthatóság témakörével kapcsolatos akciók, események száma. 

db/év 1, max. 3 

4. A szülőket is bevonják a környezettudatossággal/fenntarthatósággal 
kapcsolatos akciókba, eseményekbe. 

I/N 2 

5. Az intézmény által a fenntarthatóságra nevelés érdekében 
szervezett bemutató órák, foglalkozások száma. 

db/év 1, max. 3 

6. Az intézmény által szervezett, a fenntarthatóság tanulásának 
témájához kapcsolódó diáktalálkozók (pl. zöld diákparlament) száma. 

db/év 1, max. 3 

7. Az intézmény fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos munkája 
megjelenik az intézmény kiadványaiban (pl. évkönyv, CD, honlap, 
szórólap). 

db/év 1, max. 3 

8. Az intézmény weblapja folyamatosan frissül, aktuális helyzetképet 
mutat, nyomon követhető rajta az ökoiskolai program megvalósulása. 
(Örökös Ökoiskola pályázat esetén kötelezően választandó feltétel.) 

I/N 1 

9. A szülők folyamatos (legalább negyedévenkénti rendszerességű) 
tájékoztatása az ökoiskolai folyamatokról fórumokon, projektzárókon, 
iskolai weboldalon stb. keresztül. 

I/N 1 

10. Az intézmény fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos, helyi és 
országos médiamegjelenései.  

db/év 1, max. 3 

11. Az intézmény honlapján a fenntarthatóság témakörének szentelt 
rovat is van. 

I/N 1 

12. Az intézmény újságjában (lehet elektronikus is) a fenntarthatóság 
témakörének szentelt rovat is van. 

I/N 1 

13. Az intézményben a fenntarthatóság témakörének szentelt faliújság 
is van. 

I/N 1 

14. Az intézményrádióban a fenntarthatóság témakörének szentelt 
rész is van. 

I/N 1 

15. Mediációs konfliktuskezelési technikák alkalmazása gyakorlat 
szinten megjelenik az intézményben. 

I/N 1 

Összesen:   26 
E. KOMMUNIKÁCIÓ - NEM FELELT MEG 

F. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK     

1.  Magyarországi központi intézményekkel (pl. EKE-OFI) való 
együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája területén. 

db 1, max. 3 

2. Külföldi intézményekkel való együttműködés a fenntarthatóság 
pedagógiája terén. 

db 1, max. 3 

3. Civil szervezettel való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája 
területén (évente legalább egy közös rendezvény). 

db/év 1, max. 3 

4. Gazdálkodó szervezetekkel (pl. KLIK, GAMESZ/GESZ, nemzeti park 
igazgatóságok), vállalkozókkal, gazdasági társaságokkal való 

db 1, max. 3 
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együttműködés a fenntarthatóságot pedagógiáját érintő témákban. 

5. Óvodával való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája 
területén (pl. segíti egy óvoda Zöld óvodává válását, közös programot 
dolgoztak ki és tartanak fenn...) 

I/N 1 

6. Az intézménynek működő kapcsolata van más Ökoiskolával, Zöld 
Óvodával vagy a regionális Ökoiskola Forrásközponttal, Örökös 
Ökoiskola pályázat esetén régióbeli köznevelési intézményekkel. 

db 1, max. 3 

7. Felsőoktatási intézménnyel vagy egyéb tudományos kutató 
intézménnyel való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája 
területén.  

I/N 1 

8. Szociális intézménnyel való együttműködés a fenntarthatóság 
pedagógiája terén. 

I/N 1 

9. Hálózati tanulásban való együttműködés a fenntarthatóságra 
nevelés terén (pl. Ökoiskola Hálózat, KN referencia-intézményi 
hálózat). 

I/N 1 

10. Az intézmény a fenntarthatóság tanulásához kapcsolódó családi 
programokat szervez. 

db/év 1, max. 3 

11. Szülők bevonásával szervezett programok a fenntarthatóság 
pedagógiája területén. 

db/év 1, max. 3 

Összesen:   25 
F. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK - NEM FELELT MEG 

G. HELYI KÖZÖSSÉG, KÖZVETLEN KÖRNYEZET     

1. Az intézmény pedagógiai munkájában helyet kap a helyi természeti, 
épített és más értékekkel (pl. hagyományokkal) való foglalkozás. 

I/N 2 

2. Az iskolapolgárok (IP – diákok, pedagógusok, egyéb alkalmazottak) 
gondnokságot vállalnak valamely, a környezetükben lévő természeti 
vagy épített környezeti érték felett. 

I/N 2 

3. Az iskolapolgárok az értékek feltérképezését követően a helyi 
védelemre javaslatot tesznek. 

I/N 1 

4. Az intézmény pedagógiai munkájában foglalkozik a helyi közösséget 
érintő, a környezetvédelemmel kapcsolatos problémákkal. 

I/N 2 

5. Az intézmény aktív szereplője és részese a helyi közösség 
közösségfejlesztési folyamatának.  

I/N 2 

6. Az iskolapolgárok formálói a helyi közösség környezetének és 
szervezői a közösségfejlesztésnek. 

I/N 2 

7. Az intézmény részt vesz a helyi közösségek által szervezett közösségi 
szolgálatban, ill. azt előkészítő, érzékenyítő programban. 

I/N 1 

8. Az intézmény részt vesz a település helyi környezetvédelmi 
programjának kialakításában. 

I/N 2 

9. Az intézmény részt vesz a település helyi környezetvédelmi 
programjának végrehajtásában. 

I/N 1 

10. Az iskolapolgárok szerepet vállalnak az önkormányzati 
döntéshozatali folyamatban, nyomon követik, értékelik azokat (pl. az 
iskolát érintő kérdéseken kívül is dokumentált módon hozzászólnak a 

I/N 1 
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napirendi pontokhoz). 

11.Az intézmény tudatosan érvényesíti a fenntarthatóság elveit a 
hátrányos helyzetű tanulókat támogató, esélyteremtő, ill. 
tehetséggondozó programok kapcsán. 

I/N 1 

Összesen:   17 
G. HELYI KÖZÖSSÉG, KÖZVETLEN KÖRNYEZET - NEM FELELT MEG 

H. AZ INTÉZMÉNY ARCULATA ÉS SPECIALITÁSAI     

Az intézmény által megfogalmazott, már teljesült saját kritériumok     

A)   2 

B)   2 

C)   2 

Összesen:   6 
H. AZ INTÉZMÉNY ARCULATA ÉS SPECIALITÁSAI - NEM FELELT MEG 

I. VÁLLALÁSOK                                                                                                                                                             
Még nem teljesült, de három éven belül a fenti listából választott vagy 
saját vállalás, három darab. 

    

A)   pont nélkül 
kötelező 

 



 

 

Annex 2: Copper Plate Evaluation Grid (Hungarian) 

 

Intézményműködési kritériumok AME tagjai számára 

1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM 

Kritérium: Pedagógiai program  

Az iskolának van: olyan pedagógiai programja, amely megfelel az iskola céljainak, filozófiájának, a 
tanulók igényeinek, s amely pontos helyi tanterveket, alapos kurzus- leírásokat tartalmaz.  

1.1 AZ ISKOLA FILOZÓFIÁJA ÉS CÉLJA 

Kritérium: Filozófia, célok 

Az iskolának van: a fenntartó által is jóváhagyott nyilatkozata az iskola filozófiájáról. A filozófiához 
kapcsolódó célkitűzéseket az iskolai közösség, iskolavezetés, nevelőtestület és a fenntartó hozza létre 
és rendszeresen ellenőrzi. Ennek haladását folyamatosan értékeli, felülvizsgálja az iskolai közösség. 

1.2 A PROGRAM 

Kritérium: Program  

Az iskolának van: a tanterv alkalmazásához megfelelő taneszköztára. A tanterv végrehajtása tükrözi a 
tanárok szakmai gyakorlatát, ugyanakkor az iskolai közösség, a személyzet, a diákság és a vezető 
testület folyamatos értékelése alatt áll. Az iskolának van továbbá megfelelő tanórákon kívüli 
programja, amely kiegészíti a tanulók tanulmányait, és amely megfelel a diákok érdeklődésének, 
igényeinek, felhasználva a diákokban, tanárokban és az iskolai közösségben rejlő forrásokat. 

2 A SZERVEZET 

 Kritérium: Szervezet 

Az iskolának van: pontosan és jól meghatározott szervezeti struktúrája, amely a célkitűzések elérését 
szolgálja. A struktúra leírása a következőket tartalmazza: mi a funkciója a fenntartói testületnek, az 
iskolavezetésnek, nevelőtestületnek, a tanulóknak; milyen kapcsolatok léteznek a különböző szervek 
között; mik a döntéshozók kompetenciái, hatáskörei; milyen a kapcsolat a szülőkkel és a helyi 
társadalommal.  Fontos a hatékony munkakapcsolat és kommunikáció mindegyik között. 

2.1 A FENNTARTÓ 

Kritérium: Fenntartó 

Az iskolának van: az iskolát alapító, önálló tulajdonosi szervezete. A fenntartó értsen egyet az 
intézmény pedagógiai programjával, azonosuljon célkitűzésével. Lássa át az iskola működését, 
biztosítsa az alapító okiratban foglalt funkció feltételeit. Biztosítsa az intézmény szakmai 
autonómiáját, kövesse a belső folyamatokat, segítse az intézmény programban foglalt feladatinak 
teljesülését. 

2.2 AZ ISKOLAVEZETÉS 

Kritérium: Vezetés 
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Az iskolának van: jól képzett, legitim vezetése, melynek belső munkamegosztása megfelel  a döntési 
folyamat szükségleteinek, akik megteremtik az hatékony programszerinti működés feltételeit. 

3 A GAZDÁLKODÁS 

Kritérium: Gazdálkodás 

Az iskolának van: folyamatos pénzügyi ellátása a színvonalas oktatási program, a szükséges 
tantestület, és más alkalmazottak fizetésére; épület, közművek, taneszközök, más információs 
források és a célkitűzések megvalósítására. A költségvetés összeállítása az iskolai programért felelős 
személyek részvételével történik meg. 

4 AZ ALKALMAZOTTAK 

4.1 A TANTESTÜLET 

Kritérium: Tantestület 

Az iskolának van: együttműködő nevelőtestülete, amelynek tagjai személy szerint és csoportban 
törekszenek a hatékony tanulási légkör megteremtésére, a programban vállalt intézményi feladatok 
teljesítésére. 

5 A TANULÓK 

Kritérium: Tanulók  

Az iskolának van: olyan pedagógiai programja, amelyik figyelembe veszi a diákok igényeit, 
érdeklődési körét, képességeit, céljait; amely lehetőséget ad a tanulóknak a megfelelő oktatásra és 
segítséget nyújt pályaválasztási, továbbtanulási, személyi, szociális problémák megoldásában és 
bármely egyéb támogatás (egészségvédelem, közlekedés) kérdésében. 

6 KAPCSOLAT A SZÜLŐI HÁZZAL 

Kritérium: Kapcsolat 

Az iskolának van: folyamatos, rendszeres kapcsolata a tanulók szüleivel, bevonja őket az intézmény 
működésébe, törekszik igényeiknek megfelelni.  Az iskola a szervezeti szabályzatban rögzíti a szülői 
szervezetek szerepét, s segíti azok működését. A kapcsolat formáit, az együttműködés módját, 
alkalmait a szülői ház számára elfogadott módon rendezi. Az egyes tanulókra vonatkozó 
információkat kizárólag az érintett szülőkkel közli.  

7 AZ ISKOLA TÁRGYI FELTÉTELEI 

Kritérium: Tárgyi feltételek 

Az iskolának van: megfelelő épülete és biztonságos berendezése, felszerelése, amelyek az iskolai 
program hatékony végrehajtását szolgálják.  

8 AZ EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS KÖZBIZTONSÁG 

Kritérium: A diákoknak nyújtott szolgáltatások 

Az iskolának van: alaposan és részletesen kidolgozott programja a diákoknak nyújtott 
szolgáltatásokat illetően, olyan, amely érvényesíti a diákság igényeit, érdekeit, készségeit és céljait, 
ellátja a tanulókat megfelelő tanulmányi, érték, személyes és szociális motivációval, beleértve az 
egyéb szolgáltatásokat is (pl. egészségvédelem, közlekedés stb.). 
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Annex 3. Forest School Self-Evaluation questions (Hungarian) 

 

Vezetői önértékelés szempontjai 

 

Kérjük az Erdei Iskola felelős szakmai vezetője értékelje az erdei iskola szervezetének munkáját az 
alábbi szempontok segítségével. Szükség esetén bővíthető a gondolatsor. 

 

• Saját adottságok, erősségek ismerete 

• Közoktatás tartalmi szabályozásának és az iskolák igényeinek ismerete (partneriskolai 
felmérés, kérdőívek) 

• A modulok, foglalkozások tartalmi megfelelősége, egymásra épülése 

• A terep megfelelősége, kihasználása 

• A foglalkozások irányítása, a gyerekek bevonása, oktatók közti együttműködés 

• A programok, modulok értékelése, fejlesztése 

• Környezettudatosság a szervezésben, a foglalkozásokon, az erdei iskola életmódjában és az 
infrastruktúrában 

• A szolgáltató szervezet küldetésének, jövőképének, stratégiájának kialakítása, megvalósítása  

• A szervezeti felépítés kialakítása, a hatáskörök tisztázottsága 

• Az erdei iskola gazdálkodásának megfelelősége, fejlesztése 

• A vezetés megfelelősége (szervezőkészség, szakmai háttér, képzés) 

• Az oktatók kiválasztása, hitelessége, munkájuk értékelése, továbbképzésük 

• Az adminisztráció szervezése, megfelelősége 

• Az általános kommunikációs tevékenységek (szervezeten belül és az iskolákkal), és az 
iskolával történő egyeztetés megfelelősége 

• A minőségfejlesztési tevékenységek megfelelősége 

 

 

 

 

………………………………, 20  .  

 

 

   ………………………………………………. 

     

    név, aláírás 
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2. Munkatársi értékelés szempontjai (szervezők) 

 

Kérjük a programszervezőt, értékelje az Erdei Iskola szervezetének munkáját az alábbi szempontok 
segítségével. Szükség esetén bővíthető a gondolatsor. 

 

Mit gondol? Hogyan látja? 

 

• A szolgáltató szervezet küldetésének, jövőképének, stratégiájának ismerete, ezzel történő 
azonosulás  

• A szervezeti felépítés egyértelműsége, hatáskörök tisztázottsága 

• A munkatársak értékelése, fejlesztése, ösztönzése, továbbképzése 

• Az adminisztráció szervezése, megfelelősége 

• Az általános kommunikációs tevékenységek (szervezeten belül és az iskolákkal), és az 
iskolával történő egyeztetés megfelelősége 

• A minőségfejlesztési tevékenységek megfelelősége 

• Környezettudatosság a szervezőmunkában és az infrastruktúrában 
 

 

  



 

 

CAPS – National adaption plan – desk research  page 32 from 40 

Annex 4: E-lemér Self-Evaluation Grid 

 

A tanuló és a tanulás 

Eszközhasználat, felelős tartalomkezelés 

A tanulók rendszeresen használnak IKT-eszközöket különféle 
tanórákon.  

Igaz 

A tanulók rendszeresen oldanak meg különböző tantárgyakból 
olyan házi feladatokat, amelyek IKT-eszközök használatát igénylik.  

Igaz 

Egy-egy feladatot szabadon választott IKT-eszközökkel is 
megoldhatnak a tanulók.  

Igaz 

A tanulók tanórákon kívül is használhatják az iskola IKT-eszközeit. 
 

Igaz 

A tanulók tisztában vannak a szellemi tulajdon fogalmával és a 
forrásfelhasználás szabályaival.  

Igaz 

A tanulók életkoruknak megfelelően tisztában vannak az internet 
használatának veszélyeivel, és tudják, miként kerülhetik el ezeket.  

Majdnem igaz 

A tanulók életkoruknak megfelelően meg tudják ítélni a digitális 
források megbízhatóságát.  

Majdnem igaz 

Gyakorlott eszközhasználat, intelligens tartalomkezelés 

A tanulók képesek rá, hogy adatokat, információkat és különféle 
digitális állományokat osszanak meg másokkal.  

Igaz 

Ha egy-egy feladatot IKT-eszközökkel is meg lehet oldani, a tanulók 
szívesen választják ezt a lehetőséget.  

Részben igaz 

A tanulók képesek a tantervnek és életkoruknak megfelelően 
szöveget és képet szerkeszteni, tudnak ebben segíteni egymásnak.  

Részben igaz 

A tanulók IKT-eszközök segítségével is támogatják egymást a 
tanulásban és különféle feladatok megoldásában.  

Részben igaz 

A tanulók képesek célszerűen használni az általuk ismert IKT-
eszközöket.  

Nem igaz 

Innovatív eszközhasználat, kreatív tartalomkezelés 

Az IKT segítségével megoldott feladatok azt tükrözik, hogy a 
tanulók az iskolán kívül is fejlesztik digitális kompetenciájukat.  

Majdnem igaz 

A tanulók önállóan és tudatosan használják az IKT-eszközöket a 
tanulásukat és a tájékozódásukat segítő információk 
megszerzésére. 

 
Részben igaz 

A tanulók önállóan is használják az IKT-eszközöket tudásuk és 
képességeik felmérésére, például digitális tesztek megoldásával.  

Részben igaz 

A tanulók tisztában vannak az IKT-eszközökre épülő sokféle 
 

Részben igaz 
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önkifejezési lehetőséggel. 

A tanulók egymás segítségével is fejlesztik digitális 
kompetenciájukat.  

Nem igaz 

A tanulók IKT-használata kreatív. 
 

Nem igaz 

A tanulók törekednek arra, hogy IKT-eszközökkel készült munkáik 
esztétikai szempontból is igényesek legyenek.  

Nem igaz 

Az iskolavezetés hatása a tanulóra és a tanulásra 

Az iskolavezetés megfelelő helyzetek teremtésével támogatja és 
ösztönzi az IKT-val segített tanulást.  

Igaz 

Az iskolavezetés figyelemmel követi, hogy a tanulók milyen 
mértékben és milyen hatékonysággal használják tanulásra az IKT-
eszközöket. 

 
Igaz 

Az iskola vezetősége példát mutat az informatikai eszközök 
célszerű alkalmazására a tanulókkal való kommunikációban.  

Részben igaz 

Az iskolavezetés tanulási/tanulmányi problémák esetén mérlegeli, 
hogy milyen IKT-eszközzel lehet ezeken enyhíteni.  

Nem igaz 

Tanítás 

A pedagógusok kompetenciái, felkészültsége, képzés, továbbképzés 

A pedagógusok tisztában vannak a szellemi tulajdon fogalmával és 
a digitális források felhasználásának szabályaival.  

Igaz 

A pedagógusok rendelkeznek IKT-alapképzettséggel és részt 
vesznek továbbképzéseken.  

Részben igaz 

A tantestület a tanítás során magabiztosan alkalmazza az IKT-t. 
 

Részben igaz 

A pedagógusok képesek megválasztani a tantárgyhoz, illetve 
feladathoz illő IKT-eszközöket.  

Részben igaz 

A tantestület használja az IKT-t digitális tananyagok készítésére. 
 

Részben igaz 

A pedagógusok ismernek digitális tanulásszervezési megoldásokat, 
pl. csoportos számítógépes feladatmegoldás; feleltető rendszer; 
közös, online produktum készítése. 

 
Nem igaz 

IKT-használat a tanítási folyamatban 

A pedagógusok elfogadják, hogy a digitális kompetencia fejlesztése 
közös feladat, nem csak az informatika tanár dolga.  

Majdnem igaz 

A pedagógusok használják a digitális kommunikációs 
lehetőségeket, pl. az e-mailt, a blogot, a Facebook-ot vagy a 
Moodle-t a tanulás támogatására. 

 
Majdnem igaz 

A feladatlapok általában számítógéppel készülnek, esztétikusak és 
kreatívak.  

Majdnem igaz 
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A pedagógusok IKT alapú tanulásszervezési eljárásokat is 
alkalmaznak, pl. csoportos számítógépes feladatmegoldás; 
feleltető rendszer; közös, online produktum készítése. 

 
Részben igaz 

A pedagógusok használják a digitális kommunikációs lehetőségeket 
szélesebb szakmai kapcsolattartásra fórumokon, levelezőlistákon, 
különféle hálózatokban. 

 
Részben igaz 

A tanulók egyéni fejlődésének követésére digitális eszközöket is 
használnak a tanárok (pl. e-portfólió).  

Nem igaz 

A pedagógusok a sajátos nevelési igényű tanulók támogatására, 
tehetséggondozásra, felzárkóztatásra speciális IKT-eszközöket és 
szoftvereket is használnak. 

 
Nem igaz 

A tanulók IKT-használatának fejlesztése 

Az iskola lehetőséget biztosít iskolán kívül született digitális 
alkotások bemutatására (pl. képzőművészeti, zenei alkotások, 
videók, dizájn-tervek). 

 
Igaz 

A pedagógusok gondoskodnak arról, hogy a diákok tisztában 
legyenek a biztonságos és jogszerű IKT-használat szabályaival.  

Majdnem igaz 

A pedagógusok lehetőséget biztosítanak a tanulóknak arra, hogy 
önálló döntéseket hozhassanak, szabadon alkothassanak az IKT-
eszközök használatával. 

 
Majdnem igaz 

A pedagógusok fejlesztik a tanulók digitális kompetenciáit 
különféle tanórákon.  

Részben igaz 

A pedagógusok fejlesztik a tanulók digitális kompetenciáit tanórán 
kívül, például házi feladatok, szakkörök, versenyek formájában.  

Részben igaz 

A pedagógusok gondoskodnak arról, hogy a tanulók az internetet 
lehetőségeit is kihasználva többféle nézőpontot és 
információszerzési lehetőséget ismerjenek meg. 

 
Részben igaz 

Az iskolavezetés hatása a tanítási folyamatra 

A digitális kompetencia fejlesztési feladatai megjelennek a helyi 
tantervben.  

Igaz 

Az iskolavezetés biztosítja és használja is az intézményi digitális 
kommunikáció feltételeit (pl. intranet, levelező listák).  

Igaz 

A iskolavezetés támogatja és ösztönzi az IKT-eszközökkel 
támogatott tanítási-tanulási folyamatot.  

Majdnem igaz 

A vezetőség megszervezi az IKT tanórai használatához szükséges 
belső képzéseket.  

Részben igaz 

Az iskola virtuális tanulási környezetet biztosít a tanulás terének és 
idejének kitágítására (pl. Moodle).  

Nem igaz 

Az iskola vezetősége figyelemmel kíséri és értékeli, hogy milyen 
mértékben épül be az IKT a tanulás támogatásába.  

Nem igaz 
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Az iskola vezetősége az értékelés eredményét felhasználja az iskola 
IKT-stratégiájának kialakítása vagy felülvizsgálata során. (Ha nincs 
IKT-stratégia, a válasz „Nem igaz”) 

 
Nem igaz 

Szervezeti működés 

A vezetés 

A vezetés biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a pedagógusok 
használják az IKT-t az iskola működésének különböző színterein 
(korrepetálás, versenyre készítés, szabadidős programok). 

 
Igaz 

A vezetés biztosítja, hogy a tanulók a tanórákon kívüli időben is 
használhassák az iskola IKT-eszközeit, ha nem rendelkeznek 
otthoni hozzáféréssel. 

 
Majdnem igaz 

A digitális kompetencia fejlesztése megjelenik az informatika 
tantárgy mellett más tárgyak helyi tantervében is.  

Részben igaz 

A fenntartó/az oktatási kormányzat megfelelő lehetőségeket 
teremt az iskola informatikai kultúrájának fejlesztéséhez.  

Részben igaz 

Az IKT-stratégiában megfogalmazott jövőkép meghatározza a 
kapcsolatot az IKT-használat és a pedagógiai alapelvek, valamint a 
tanítás és a tanulás között. 

 
Nem igaz 

Az IKT-stratégia épít az egész tantestület és a segítő személyzet 
tudására.  

Nem igaz 

Az iskola IKT-jövőképét tükrözi az általános tervezés (munkaerő-
gazdálkodás, továbbképzés, IKT erőforrások, pedagógiai program 
és helyi tanterv). 

 
Nem igaz 

A helyi tantervben szerepel, hogy melyik évfolyamon milyen 
hardvereszközökkel (nyomtató, szkenner, digitális fényképezőgép, 
videó felvevő, hangrögzítő stb.) és milyen alkalmazásokkal 
(képszerkesztés, videó szerkesztés, bemutató stb.) ismerkednek 
meg vagy melyeket gyakorolják a tanulók nem informatika órán, és 
ez összhangban van az informatika tantervvel. 

 
Nem igaz 

A tananyagokat, az órarendet, tájékoztatókat, az IKT-eszközökkel 
adminisztrált jelenlétet, hiányzást, eredményeket otthonról is 
elérik a tanárok, a diákok és a szülők is. 

 
Nem igaz 

A fenntartó/az oktatási kormányzat határozott elvárásokat 
fogalmaz meg az informatikai eszközök használatával 
kapcsolatban. 

 
Nem igaz 

Az iskola értékelési kultúrája 

A kompetenciamérések eredményét elemzik és felhasználják a 
tanulási folyamat optimalizálására.  

Igaz 

Az eLEMÉRÉS során a tantestület legalább 75%-át megkérdezik. 
 

Igaz 



 

 

CAPS – National adaption plan – desk research  page 36 from 40 

Az iskola az IKT-t is használja a tanulói teljesítmény és tudás 
mérésére és nyomon követésére.  

Részben igaz 

Az IKT használatának felülvizsgálatát az iskola integrálja más 
minőségbiztosítási folyamatokba.  

Részben igaz 

Az eLEMÉRÉS során 4. évfolyamtól kezdve a tanulók legalább 50%-
át megkérdezik.  

Részben igaz 

Az IKT-stratégia megvalósulását figyelemmel kísérik és értékelik. 
(Ha nincs IKT-stratégia, a válasz „Nem igaz”)  

Nem igaz 

Az iskola belső és külső kapcsolatrendszere 

Az iskola használja az IKT-t a tantestületen belüli kommunikációra 
(pl. belső dokumentumok, hírlevelek távolról is elérhetők, 
elektronikus adattárolás, üzenőfal, levelezőlista). 

 
Igaz 

Az IKT-eszközöket felhasználják a szülőkkel való 
együttműködésben (e-mail, honlapon fórum és chat, aktuális 
közlemények, tájékoztatás, e-napló). 

 
Igaz 

Az intézmény a külső nyilvánosság számára is elérhető 
infokommunikációs rendszert működtet, valamint felhasználja az 
IKT-eszközöket és lehetőségeket az iskola külső kapcsolatainak 
intenzívebbé tételére (e-mail, web2-es alkalmazások, 
folyamatosan frissített honlap). 

 
Igaz 

Az iskola rendszeresen dokumentálja és (pl. honlapján) publikálja 
az iskolai élet eseményeit megjelenítő beszámolókat, fotókat, 
videókat. 

 
Igaz 

Az iskolának van működő Facebook csoportja 
 

Igaz 

A pedagógusok megosztják digitális tudásukat, IKT jó gyakorlatukat 
egymás között (belső képzések, digitális feladatbank, fórum, chat, 
levelezési rendszer). 

 
Részben igaz 

A pedagógusok használják az IKT-t a közösen tanított tanulók 
összehangolt fejlesztése érdekében.  

Nem igaz 

A pedagógusok megosztják az IKT alkalmazása során szerzett 
tapasztalataikat, jó gyakorlatukat más intézményekkel  

Nem igaz 

A pedagógusok nemzetközi együttműködések során is megosztják 
az IKT-tapasztalataikat, fejlesztik módszereiket (pl. tanulmányút, 
testvériskola, projektek, e-Twinning). 

 
Nem igaz 

Infrastruktúra 

Technikai eszköztár 

Az iskolában a tanárok és a diákok használnak szabad szoftvereket 
is.  

Igaz 

Az iskolában használt szoftverek jogtiszták. 
 

Igaz 
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Az IKT-eszközök az iskola céljainak és feladatainak megfelelő 
mértékben és minőségben állnak rendelkezésre, van mód a 
változatos és célszerű IKT-használatra. 

 
Részben igaz 

Az eszközpark üzemeltetése és fenntartása megoldott, pl. van 
rendszergazda, informatikai asszisztens.  

Részben igaz 

A hibás eszközök javítása, a hibaelhárítás módja megoldott. 
 

Részben igaz 

Az iskolai tanulási környezet, például a tantermek felszereltsége és 
berendezése, támogatja a digitális pedagógiai módszerek és a 
korszerű tanulási módok alkalmazását. 

 
Részben igaz 

Az iskola belső hálózata támogatja a pedagógiai munkát (digitális 
tananyagok és segédanyagok, szoftverek elérhetősége, web2-es 
környezet, belső levelezés stb.). 

 
Részben igaz 

Az iskola informatikai rendszere biztonságos (vírus-, spam- és 
adatvédelem szempontjából egyaránt).  

Nem igaz 

Az elavult eszközök cseréje megoldott. 
 

Nem igaz 

Hozzáférés 

Az iskola belső hálózata az iskola egész területén elérhető. 
 

Igaz 

Az iskola honlapja naprakész információkat tartalmaz. 
 

Igaz 

Az iskola használja a digitális napló szolgáltatásait. 
 

Igaz 

Az informatika/számítástechnika termek, a könyvtár, a közösségi 
helyek akadálymentesek.  

Igaz 

Az internet sebessége biztosítja a tanulók tanórai 
internethasználatát.  

Majdnem igaz 

Az internet az iskola egész területén elérhető. 
 

Részben igaz 

A szoftverek, digitális tananyagok és segédeszközök a sajátos 
nevelési igényű tanulók felhasználói igényeit is kielégítik.  

Részben igaz 

Az iskolai könyvtár digitális forrásközpontként is működik, a diákok 
és tanárok munkáját hatékonyan támogatja.  

Nem igaz 

Az iskola technikai eszközeinek használatát a gyerekek is 
megtanulják (pl. videokamera, fényképezőgép, vágó szoftver stb.)  

Nem igaz 

A digitális tanulási források az iskolán belül és kívül is 
hozzáférhetőek.  

Nem igaz 

Az iskolavezetés és a fenntartó hatása az infrastruktúrára 

Az iskola kihasználja a pályázatokban rejlő informatikai fejlesztési 
lehetőségeket.  

Majdnem igaz 

Az IKT-eszközfejlesztés tudatosan és tervszerűen, az iskola 
pedagógiai programjával összhangban történik.  

Részben igaz 

Az iskola a környezetvédelmi és a fenntarthatósági tényezőket is 
figyelembe veszi az informatikai megoldások kialakításánál.  

Részben igaz 
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Az iskola tervszerűen törekszik a tantermi IKT-használat 
feltételeinek megteremtésére.  

Részben igaz 

Az IKT-t eszközfejlesztés során figyelembe veszik a gyengén, a 
kiemelkedően teljesítők és az SNI-s tanulók fejlesztésének 
szükségleteit. 

 
Nem igaz 

A fenntartó biztosítja a tervszerű eszközfejlesztés feltételeit. 
 

Nem igaz 
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4.4 Annex 4: Real World Learning Quality Criteria (English) 

 

1. The Learning programme has one main underlying message, related to sustainability. 

The main underlying message supports the sustainability agenda. 

The learning programme curriculum or agenda explicitly states the underlying theme.  

All topics and methods used are outlined and explicitly linked to the underlying theme. 

2. The learning programme promotes intrinsic/universal values. 

The learning programme curriculum provides space and opportunity for respectful debate. 

The provider actively works with the young people to ensure that there is an environment of mutual 
respect. 

The learning programme curriculum encourages all participants to contribute their own opinion or 
perspective. 

The provider actively tries to ensure that he or she approaches all participants equally. 

3. The learning programme actively and holistically involves young people to empower them 
to develop sustainability. 

The learning programme includes all young people in active participation and offers opportunities to 
direct their own learning (including the option to say ‘no’) 

The learning programme includes opportunities for the young people to carry out their own risk 
analysis for the activities involved. 

The learning programme promotes awareness that it is not always possible to predict the outcome 
of a situation. 

The learning programme provides the opportunity for young people to reflect on their experience 
and learning. 

4. The learning programme encourages first-hand experiences, using different methods 
within a broad variety of natural and cultural learning sites from different areas of life. 

The learning programme contains education methods which focus directly on personal experience in 
the environment & ‘real world’. (e.g. case studies simulations & role games) 

The planning of the learning programme ensures that all five senses and all learning styles are 
engaged. 

The provider aims to ensure that questions and interests arising are explored as part of the learning 
programme. 

The evaluation of the learning programme gathers feedback from the young people on whether they 
have any questions or concerns that were not explored. 

The evaluation of the learning programme gathers feedback from the young people on what they 
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have learned or gained from the experience. 

5. The learning programme helps young people to understand the connections and 
interdependence between the targeted ecological topics and the related economic, social and 
cultural areas as well as community and personal life. 

Community, local or national issues are included in the topics discussed. 

At least two of the social, ecological, economic or cultural perspectives of the topics should be 
highlighted. 

The methods used aim to ensure that the young people understand the connections and 
interdependencies between social, ecological, economic or cultural issues. 

The provider should ensure that an explicit link is made between global issues and the everyday life 
of the young people, and that there is time in the learning programme for reflection on this. 

6. The learning programme integrates scientific concepts of life relating to sustainability. 

Where a scientific concept is used as part of the learning programme, more than one example of it in 
action is used. 

Scientific concepts are expressed in a number of different ways (visual, verbal, demonstrations etc) 

The provider gathers sufficient information about the needs of participants and their local 
surroundings to ensure that the learning programme is properly tailored. 

The methods used reflect the age, abilities and prior knowledge of the young people. 

 

 

 


