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Mi a nyitott iskola 
(open  schooling)?
A nyitott iskola (open schooling) olyan megközelítés, amelynek 
keretében az iskola és tágabb közössége célzott együttműködést 
alakít ki. A családok, a szakemberek és más érdekelt felek 
együttműködnek a tanárokkal és a diákokkal annak érdekében, 
hogy a legfontosabb helyi kihívásokra megoldást találjanak, 
hozzájáruljanak a közösség fejlődéséhez, és előmozdítsák az aktív 
globális polgári magatartást.

A nyitott iskola lehetőséget teremt a diákoknak, hogy valós körülmények között 
együtt tanuljanak, és ezzel egy időben tágítsák a látókörüket azzal, hogy a 
tanárokon kívül még másoktól is tanulhatnak.

A nyitott iskola négy működési ismérve:

Jól elhelyezett

Saját érdeklődési kör által vezérelt

Célzott

Kiterjedt

A tevékenység fizikailag vagy virtuálisan 
olyan valós körülmények között zajlik, 
amelyet a tanuló felismer és meg akar 
érteni.

A tevékenység az iskolai keretekből 
kilépve fölkelti mind a tanulók, mind a 
tanárok érdeklődését, arra ösztönözve a 
diákokat, hogy számukra fontos területeket 
válasszanak ki.

A tevékenység hitelesnek hat, a tanulót 
gyakorlati és szellemi értékkel bíró 
aktivitásba vonja be, és ösztönzi a 
cselekvőképességet.

A tevékenység lehetővé teszi a tanulók 
számára, hogy az osztálytermen kívül 
is folytassák a tanulást, és ehhez 
bevonjanak családtagokat, helyi 
szakértőket.

Helyszínhez igazodó tanmenet

Saját érdeklődési körön alapuló 
tanítás és tanulás

Célzott projektek

Kiterjedt lehetőségek kutatásra és 
konstruktív kihívásokra

Bővebb információ:
OSOS: Open Schooling Roadmap A Guide for School Leaders and Innovative Teachers

 

 

 és

https://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/u34111/osos-all.pdf 
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A nyitott iskola formái

Szinte biztos, hogy Ön már alkalmazza a nyitott oktatás valamilyen formáját: akár külső 
partnerek bevonása révén, akár olyan formában, hogy a diákokat az iskola falain kívülre 
viszi.

A nyitott oktatás az adott célnak megfelelően alakítható, legyen szó akár egy adott 
tanterv új formában történő megvalósításáról, a tanulók elkötelezettségének javításáról, 
vagy az iskola és a közösség közötti kapcsolatrendszer kialakításáról és elmélyítéséről. 
Bármilyen formában is valósul meg, a nyitott oktatás középpontjában a kifelé forduló és 
együttműködő gondolkodásmód és kultúra áll.
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A tanulási élmény 
átadását lehetővé tevő 
kézzelfogható elemek, 

pl. látogatások vagy 
versenyek.

A tanulási tapasztalat 
azon jellemzői, amelyek 

motiválják a tanárokat és a 
tanulókat a részvételre, pl. 
valós világbeli kontextus 

vagy cselekvés általi 
tanulás.

A tanulási tapasztalat 
során betöltött 

szerepek (nem mindig 
munkakörök), pl. 

szaktanácsadás vagy 
szakmai irányítás.

Alkotóelemek Minőségi szempontok Szerepek
2
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Az a környezet, amelyben 
a tanulási élmény 

létrejön. Ez nagyjából 
felosztható iskolán belüli 
és azon kívüli tanulásra.

Az ütemezés (mikor 
történik a tanulás) és 
az időtartam (mennyi 
ideig tart az élmény) 

kulcsfontosságú 
összetevők.

A programokat 
megtervezheti a tanár,

vagy kidolgozhatja 
külső partnerekkel 

együttműködve, illetve 
megvalósíthatja azokat 

külső szolgáltató is.

Helyszín Ütemezés és időtartam Megközelítés
5

A nyitott iskolai projekt ezeket az 
építőköveket különböző módokon 
kombinálja annak érdekében, hogy a 
tanulási élményt minél nyitottabbá és 
integráltabbá tegye. Az ide vonatkozó 
gyakorlati esettanulmányokat lásd a  2 
tájékoztatóban. 

“A külső szakértővel való találkozás és 
a helyi közösséggel való együttműködés 
pozitív hatással volt a diákokra, és a 
különböző nézőpontok bemutatásával 
kiszélesítette a valóságról alkotott 
képüket.”  
- A Make it Open projektben részt vevő lengyel tanár

A nyitott iskola építőkövei: 

Bővebb információ:
OSOS
OS Together
Learning Outside the Classroom Manifesto
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https://www.openschools.eu/
https://www.ecsite.eu/activities-and-services/news-and-publications/open-schooling-together
https://www.lotc.org.uk/wp-content/uploads/2011/03/G1.-LOtC-Manifesto.pdf
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A nyitott iskola előnyei

A nyitott iskola a diákok, a tanárok, 
az iskola és a helyi közösség javát 
szolgálja.

Legjobb tippMaximalizálja az előnyöket az önálló projektek intézményi szintű és időbeli összekapcsolásával!Ez növeli a hatékonyságot és a gazdaságosságot, lendületet ad és kapcsolatokat épít.

Tanárok számára: 
A pedagógusok egyedi szakmai fejlődési tapasztalatokra 
tehetnek szert, fejlődhet a tanítási és a tanulási folyamat.

 - Személyes és szakmai fejlődés
 - A tananyag átadását szolgáló új módszerek kipróbálása
 - Lehetőség a különböző tantárgyak közötti együttműködésre
 - Kapcsolatépítés a szülőkkel és a helyi közösséggel

Iskolák számára: 
Az intézmények kapcsolatot építhetnek az érdekelt 
szervezetekkel, a politikai döntéshozókkal és a 
közösséggel, továbbá növelhetik az iskola ismertségét.

 - A (természettudományos) tanítási és tanulási kultúra javítása intézményi 
szinten

 - Részvétel egy szélesebb iskolai hálózatban helyi, nemzeti és nemzetközi szinten
 - Az iskola ismertségének növelése
 - Az iskola beágyazása a helyi közösségbe és a szakmai hálózatokba

Közösségek számára:
A közösségi szereplők a következő generációba való 
befektetés révén ösztönözhetik a 
közösség fenntarthatóságát támogató 
kapcsolatokat.

 - Szakértők, szakmai és ágazati szervezetek bevonása a 
következő generáció támogatásába

 - A szülők és a helyi közösség közvetlen bevonása a 
diákok oktatásába és fejlődésébe

 - Pozitív példa a közösséget érintő legfőbb problémák 
megoldása során történő együttműködésre és 
közösségorientált magatartásra

 - Tudás és készségek átadása a közösségen belül

A nyílt iskola lehetővé teszi a tanulók számára, hogy saját tempójukban tanuljanak, 
és segíti őket olyan alapvető készségek fejlesztésében, mint a kommunikáció, a 
csapatmunka és a kritikus gondolkodás. A diákok a tanulást a körülöttük lévő hétköznapi 
világhoz kapcsolják, és az iskola elhagyásakor felkészültebbekké válnak a valós 
élethelyzetekre, mivel pozitív mintát kapnak arra, hogy a jövőben hogyan tudnak aktívan 
részt venni a társadalom működésében.

”Nagy hatással volt rám, ahogyan 
a diákjaim útmutatást adtak a 
fiatalabbaknak. Nagyon felkészültek 
voltak” –  A Make it Open projektben részt vevő 
izraeli tanár

Diákok számára: Tágítja a tanulók látókörét és növeli az ambícióikat.
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Közösségi támogatás
 - Az iskola vezetőségének támogatása
 - Szülői támogatás (és szükség esetén 
beleegyezés)

 - Hozzáférés a helyi és a téma iránt érdeklődő 
közösségekhez és hálózatokhoz

Anyagi források
(ha szükséges)
 - Finanszírozás
 - Felszerelés vagy eszközök
 - Tananyagok
 - Megfelelő tér

Készségek
 - Kommunikáció és kapcsolatépítés
 - Együttműködést és részvételt támogató 
folyamatok

 - Kreatív irányítás
 - Technikai készségek (projekttől függően)

Hozzáállás és gondolkodásmód
 - Nyitottság az új dolgok iránt
 - Találékonyság és improvizáció
 - Határozottság és kitartás
 - Problémák iránti érzékenység és képesség 
mások meghallgatására 

A nyitott iskola 
kialakításának feltételei
A nyitott oktatás némileg más, bár nem feltétlenül 
összetettebb készségeket és erőforrásokat 
igényelhet, mint a hagyományos oktatási 
megközelítések.

A sikeres oktatási tevékenységhez hasonlóan a nyitott iskolai projektek 
is az ambíció, a kreativitás és a módszertanilag megalapozott tervezés 
kombinációján alapulnak. A következő tényezők kifejezetten lényegesek 
a nyitott oktatást célzó projektek esetében: 

Legjobb tippJó példákat találhat az említett erőforrások és tényezők szerepével kapcsolatban az esettanulmányokat bemutató tájékoztató csomagban, valamint a honlapunkon. Ezek segíthetnek mérlegelni, hogy az egyes tényezők mennyire relevánsak az Ön környezetében.
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A nyitott iskola, mint közösségi központ 

A nyitott oktatási programok mindig bevonják a közösségeket, 
legyen szó helyi közösségről, érdekcsoportokról vagy szakmai 
hálózatokról. A programok intézményi szintű támogatása 
hozzájárulhat az adott intézmény nyitott iskolává – egyúttal 
közösségi központtá – válásához. 

 - Együttműködik a nem formális és informális oktatási szolgáltatókkal, 
vállalkozásokkal, szülőkkel és helyi közösségekkel.

 - Aktívan előmozdítja a közösség jólétét.
 - Beviszi a hétköznapi életből vett projekteket az osztályterembe.
 - A szülőket is közvetlenül bevonja a gyermekeik tanulásába.
 - Elfogadja a különbségeket, és elősegíti a hozzáférést.

 - Az iskola civil szervezeti szerepének újragondolása
 - A tanulás összekapcsolása a körülöttünk lévő világgal
 - A tanulók szerepének megváltoztatása, amely révén fogyasztók 

helyett alkotókká válnak.

Bővebb információ a nyitott iskolákról: 
Open Schools for Open Societies
SALL
Phereclos
Pulchr

A nyitott iskola jellemzői

A nyitott iskola mozgatórugói 

A nyitott oktatás, mint eszköz a nyílt 
iskolává válás felé
A nyitott iskolákat a nyitottabb, helyi és társadalmilag felelősségteljesebb tanulási 
környezet jellemzi. Ebben a megközelítésben az iskola ösztönzi a nyitott, hatékony és 
eredményes együttműködést, amely az iskola, a diákok és a közösségek kölcsönös 
hasznát szolgálja. 

Együttműködés a közösségekkel 
Az iskolák számos módon együttműködhetnek 
közösségeikkel:

 - A diákok létrehozhatnak valamit, ami nyilvánosan hozzáférhető és a 
közösség javát szolgálja.

 - A diákok beszélgethetnek a helyi közösséggel, és átadhatják a 
projekt során szerzett ismereteiket.

 - A közösség tagjai bevihetik szakértelmüket az osztályterembe, 
taníthatnak és részt vehetnek a diákok oktatásában.

 - Az iskola a projekt elejétől a végéig együttműködhet a közösséggel a 
megvalósításban.

“Iskoláinknak 
a felfedezés és 
találékonyság 
bölcsőjének kellene 
lenniük. Az innovációt 
kellene előmozdítaniuk. 
Támogatniuk kellene a 
nyitott oktatást.” 
– Open Schools for Open  
Schools (OSOS) c. projekt

https://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/u34111/osos-all.pdf 
https://www.schoolsaslivinglabs.eu/about/
https://www.phereclos.eu/project-info/#1573563987696-edd88512-d31a
https://pulchra-schools.eu/about/


Szerző: Forth Together CIC
Kiadva: 2021. november
Honlap: makeitopen.eu
Twitter: @OStogether

A projekt az Európai Unió Horizont 2020 
kutatási és innovációs programjának 
támogatásával, a 872106 sz. Támogatási 
Szerződés keretében valósul meg.

A Make it Open egy együttműködésen alapuló 
páneurópai projekt, amely a nyitott iskola 

(open schooling), az alkotópedagógia (maker 
education) és a közösségi tudomány (citizen science) 

megközelítéseiből merít, hogy színt vigyen
a természettudományos és a STEM (MTMI)

tantárgyak oktatásába. Célunk egy izgalmas és 
hozzáférhető eszköztár kidolgozása, amelyet 
az iskolák átvehetnek, és saját igényeikhez 

igazíthatnak.

 “Ennek a projektnek köszönhetően inkább éreztem magam 
pedagógusnak, mint 

tanárnak. A tanár tanít, a pedagógus pedig segít 
a diákoknak a tanulásban. Egy ilyen változás ráébreszti a 

diákokat, hogy 
maguk felelősek azért, hogy mennyit tanulnak, és hogy a 

pedagógus (vagyis én) segíthet nekik.”
 

- A Make it Open projektben részt vevő lengyel tanár

https://makeitopen.eu/

