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Nemzeti adaptációs terv- akcióterv 

0. Az alapok 
Gyermekek életének központi eleme a játék. Ezért is fontos, hogy az iskolák 
megfontoljanak lépéseket, hogy még játékbarátabbá váljanak. Ezért alkottuk 
meg (az Egyesült Királyság tapasztalataira alapozva) a CAPS projektet, hogy 
egy játékbarát minősítő kritérumrendszert dolgozzunk ki Európa számára. 
A nemzeti adaptációs terv arról szól, hogy miként lehet adaptálni és beilleszteni 
ezt a kritériumrendszert a magyar iskolai gyakorlatba. A terv információkat 
tartalmaz a nemzeti oktatási rendszerről: hova és hogyan illeszthető be a 
szabad játék a mindennapi iskolai életbe. Azt várjuk, hogy ez less az alapja a a 
minősítő kritériumrendszernek és a tréning tervezetnek, amit a projekt 
keretében dolgozunk ki. 
Az Adaptációs terv különböző dolgokból tevődik össze: 

• A kiindulási pont egy elméleti kutatás volt, hogy megértsük a nemzeti 
oktatási rendszert, felderítsük a stakeholdereket és a releváns 
befolyásoló faktorokat. 

• 2018 februárjában részt vettünk egy tanulányi úton az Egyesült 
Királyságban, hogy megismerjük az OPAL programot, ami egy mentor 
által támogatott iskola fejlesztési program, illetve meglátogattunk 
szabadjátékot tartalmazó iskolákat Dél-Angliában. 

• Ezután terepen is kutattunk minden országban. Interjúk és 
fókuszcsoportok interjúk keretében a projekt adaptálhatóságát kérdeztük 
meg szakemberektől. 

• Végül minden partner készített egy nemzeti adaptációs tervet, amiben 
konkretizálták egyéni stratégiáikat, hogy a projekt céljai 
megvalósulhassanak. 
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1. Az elméleti kutatás rövid összefoglalója 
A szakirodalom és törvényi háttér elemzésének eredményei  
 
A játékbarát iskolák létrehozását úgy képzeljük el, hogy a már létező struktúrába illesztjük bele a 
szabad játék idő minőségi fejlesztését. Az elemzésnél ezért erre törekedtünk: az iskolai nap mely 
részeibe lehetne beilleszteni?  
 
Testnevelés óra és egész napos iskola  
A testnevelés órák alkalmat adhatnak a szabad játékra is, hiszen minden nap van, ezért könnyen 
lehet ezek egy részét erre szánni. Ugyanakkor az eredeti angol OPAL programban fontos, hogy ne 
osztályszinten elszeparálva valósuljon meg a játék, hanem egész iskola szintjén. Ezért az is 
elképzelhető, hogy némi koordinációval hetente egyszer az egész iskola szabad játékban vesz 
részt 45 perc erejéig.  
Ezen felül az egész napos iskolába is könnyen implementálható a szabad játék. Fontos, hogy 
olyankor valósuljon meg, amikor a hangoskodás nem okoz problémát, nem zavar más 
tevékenységeket, ezért alaposan átkell gondolni, hogy az iskola mikor tud naponta 30-40 percet 
kizárólag erre szánni.  
 
Akkreditált tréning  
Minden tanárnak kell akkreditált képzési pontokat szereznie. Korábbi szabad játék projektből 
létrejött egy két napos „Play-Way” képzés, mely a szabad játék támogatásáról szól. Ezen felül 
létrehozunk a CAPS projekt keretében is egy képzést és ezek alapján szeretnénk akkreditáltatni 
is, hogy a pedagógusok akik részt vesznek a programban azok megkaphassák a szükséges 
pontokat.  
Minősítési rendszerek  
Sorra vettük a magyar, már létező iskolai minősítési rendszereket. Ezek fő tanulságai:  

• különböző minősítései szintek (erdészeti erdei iskolák, tehetségpont akkreditáció és az 
angol OPAL programban is megjelent)  

• önminősítés lehetősége (az e-lemér minősítés így működik)  

• a minősítést egy megbízott állami szervezet intézi (pl. ökoiskolák)  
 
Magyar játékstratégiák  
A magyar köznevelési törvényben a játék szó csupán háromszor szerepel, míg a nemzeti 
alaptantervben már 157 alkalommal. Azonban fontos, hogy a játék alig jelenik meg önmagában 
fontos tevékenységként, sokkal inkább mint valamilyen fejlesztési cél érdekében alárendelt 
módszerként.  
Kifejezetten játék stratégia nincs.  
 
Kapcsolódó szervezetek  

• Pedagógusok Szakszervezete http://www.pedagogusok.hu/  

• Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete http://www.osztalyfonok.hu  

• Magyarországi Szülők Országos Egyesülete http://www.mszoe.hu/  

• Homoludens.hu Egyesülethttp://homoludens.hu/  

• Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány http://www.hintalovon.hu/  

• Emberi Erőforrások Minisztériuma http://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-
resources  
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• Oktatási Hivatal https://www.oktatas.hu/  

• Zöldövezet Társulás http://www.zoldovezet.info/ 

2. A terepkutatás rövid összefoglalója 

Szakértők alátámasztották, hogy a játékidő fontos és az iskoláknak időt kell rá 
szakítani. A játék egy természetes és szórakoztató folyamat, ugyanakkor fontos 
kiemelni, hogy miért elengedhetetlen hagyni a gyereket szabadon játszani és 

miért éri meg játékbarát iskolává válni. Sokféle gondolat született a szabad 
játékról: segíti a nemi egyenlőséget, olcsó és továbbá remek lehetőség, hogy a 

diákok képességei fejlődhessenek. 

Sokféle nehézség is felmerült, ugyanakkor a fókuszcsoportokban és interjúkban 
az akadályokra mindig születtek megoldási javaslatok is. Ezeket három csoportra 

osztottuk: tárgyak és környezet, gyermeki tényezők, felnőtt tényezők, 
strukturális és intézményi tényezők. 

Különböző gondolatok voltak a megvalósíthatóság kapcsán. A legfontosabb, hogy 
lépésről lépésre kell haladni, nem szabad siettetni. Különböző területeken történő 
beavatkozásoknak egyszerre kell történnie, például tárgyalás a 

fenntartóval/vezetőséggel és ezközben változtatásokat eszközölni az 
iskolaudvaron. 

A résztvevők rengeteg cikket, tréning lehetőséget, videót, egyéb hasznos 
szakmai anyagot gyűjtöttek össze, melyek segíthetnek az iskoláknak játékbarát 
minőséget szerezni. 

Problémaként felmerült, hogy miként lehet megoldani az emberi erőforrások 
hiányát – a játékmunkásokat. A fókusz csoport azt javasolta, hogy lehetne 

középiskolás diákokat (iskola közösségi szolgálat) vagy egyetemi hallgatókat 
(iskolai gyakorlat pedagógusoknak, önkénteskedés) alkalmazni. 

3. Bevezetés iskolai szinten 

Az iskolai tesztelés javasolt folyamata 

Az iskolai tesztelésbe bevonni javasolt iskolák profilja: 

- vidéki, falusi iskolák (megkeresett iskola: Petőfi Sándor Általános Iskola 
Jánoshidai Tagintézménye) 

- városi iskolák (megkeresés alatt) 

- speciális iskolák (ez kérdéses) 

Mérés és értékelés: Az iskolai tesztelés folyamatát kutatás-szerűen javasoljuk 
felépíteni. Ez azt jelenti, hogy bemeneti, köztes, és kimeneti méréseket kell 
megvalósítani. A mérések megvalósítását a Tanácsadó Testület bevonásával 

tervezzük, a folyamattámogató mentorok segítségével (de nem irányításával). A 
mérések egyrészt a minősítési kritériumokra, másrészt a minősítési folyamatra, 

harmadrészt a szabad játék iskolai megvalósításának előnyeinek és hátrányainak 
felmérésére irányulnak, részben promóciós céllal. 

A mérések a következő területekre irányulnának: 

- A gyerekek jóérzése az iskolával kapcsolatosan 
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- A tanárok / iskolai munkatársak véleménye, érzései a szabad játékkal 

kapcsolatosan 

- A folyamat nehézségei, illetve általában a folyamat 

- A minősítési kritériumok megléte, megvalósítása 

- A tanulás minőségének javulása vagy romlása 

Mentori támogatás: 

Mentori támogatás biztosítása a fentiekben már megfogalmazott célokkal és 
területekkel, kiegészítve a mérések / értékelésekben való részvétellel. 

Ebből fakadó feladatok: 

• Minősítési tesztelést vállaló iskolák megkeresése 2018 május 
• Iskolák felkeresése év végi tantestületi értekezleten, workshop a szabad 

játék fontosságáról 2018 június 
• Iskolák megkeresése tanév eleji tantestületen, a bevezetés helyi 

megtervezése, munkaterv elkészítése 2018 augusztus 
• Mérések megtervezése, mérési eszközök kidolgozása 2018 augusztus 
• Bemeneti mérések 2018 szeptember, köztes és kimeneti képzések helyi 

munkaterv szerint 
• Tesztelési folyamat 2018/2019 tanév 

• Tesztelési folyamatról belső és sajtóbeszámolók készítése 2018/2019 

 

 

4. Tevékenységek stratégiai szinten 

A szabad játék elfogadottságának növelése érdekében teendő lépések 

A minősítési rendszer elsődleges támogatása a szabad játék és a játék, mint 

tanulás megismertetése és elfogadtatása útján történhet meg. Erre vonatkozóan 
az anyag elején megjelenő koncepció részletesebb elképzeléseket és elemzést 
fogalmaz meg. 

Ebből fakadó feladatok: 

• Híres ember / „Nagykövet” keresése a témában. Ötletek: Liptai Klaudia, 

Palya Bea stb 2018/2019 tanév 
• Játékról szóló általános cikkek szülők által is olvasott magazinokban - 

folyamatosan 

• Játékról szóló szakmai cikkek pedagógus szakmai oldalakon - 
folyamatosan 

• Szabad játék konferencia – éves? ELTE-TÓK-kal? 2019 első félév 
• Szakmai konferenciákon beszélni szabad játékról – folyamatosan 
• Iskolai tesztelés mentén promó videó készítése 2018/2019 tanév 

• Iskolai tesztelésről folyamatosan / végekor beszámolni 
• Testimony-k gyűjtése 

• Kapcsolódó honlap felállítása? 
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5. Ütemterv: 2018-2020 

 

Időszak Tevékenység 

2018-2020 • Írni és publikálni cikkeket a játékról 

• Játékkonferencia szervezése 
• A szabadjátékról előadások-workshopok 

konferenciákon 

2018 június • Pilot iskolák keresése Budapesten és vidéken 

2018 július  • Iskolák meglátogatása az év végi tantestületi 
üléseken 

2018 augusztus • “Játék nagykövet” felkérése 
• Minősítő szervezet felállítása 
• Különböző minősítő kritériumok mindegyik szinthez 

• Iskolákat támogató folyamat kidolgozása a minősítés 
megszerzéséhez 

• Mérőeszközök készítése 

2018 

szeptember 

• Iskolák meglátogatása tanévnyitó tantestületi 

értekezleteken 
• Első mérések a szabadjáték elkezdése előtt 

2018 október • A piloting folyamat elkezdése 
• Médiával egyeztetés a pilotingról 

2018 november • Testimonyk gyűjtése 
• Mérések a folyamat közben 

2018 december • Magyar weboldal 

2019 január-

június 

 

• Mérések fél év és év végén 

• Promo video készítése a tesztelés alatt 
• A piloting folyamatról összegzések készítése 
• Dizájn készítése minden minősítési szinthez 

• Tréning készítése a minősítés megszerzéséhez 

2019 július-

december 

 

• Minősítő folyamat létrehozása 

• Átgondolni a motivációs rendszert a piloting 
iskolákkal közösen 

2019-2020 • A minősítés fenntartására egy rendszer kidolgozása 

 


