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„Jó gyakorlatok” az oktatásban
A tanítási órákra és tanórán kívüli tevékenységekre kidolgozott „Jó gyakorlatok”-at
állított össze az elmúlt nyolc hónapban 6 millió forintos pályázati forrásból a
Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, amely
referenciaintézményként szeretné népszerűsíteni szakmai tevékenységét a jövőben
partnerei körében.
A referenciaintézmény olyan pályázat útján elnyerhető cím, amelyhez elengedhetetlen feltétel a
példaértékű szakmai munka. A területi, regionális és országos szintű hálózat rendszeresen, folyamatosan
és differenciált kínálattal szolgáltatja a mintákat a tanulási folyamathoz. Kidolgozott "jó gyakorlat"-aik
alapján különböző területen kínálnak adaptálható mintákat a partnerintézményeknek.
A Balásházy Szakközépiskola a pályázat ideje alatt nyolc különböző továbbképzés segítségével 33
pedagógust készített fel a referencia-intézményi szereppel együtt járó feladatokra, „Jó gyakorlatokat”
állítottak össze és hoztak nyilvánosságra. (Kooperatív tanulási módszer alkalmazása magyar órán,
matematika órán, „A természet varázsát ontja bőven…” – természetismereti verseny , COMENIUS
Iskolai együttműködések: nemzetközi osztály, Kompetenciafejlesztő idegen nyelvi karácsonyi vetélkedő)
A belső innovációs szakmai munka során kidolgozták a referencia-intézményi működéshez
szükséges eljárásrendeket, szabályokat, dokumentumokat és több, a szakmai munkához nélkülözhetetlen
taneszközt (interaktív tábla, projektor, laptop) is beszereztek.
A Balásházy János Gyakorló Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium nagy múltra tekint
vissza, hiszen az intézmény jogelődjeként nyílt meg 1867-ben az ország második Földműves Iskolája. A
mezőgazdasági képzésben a szakmai gyakorlat mellett nagy hangsúlyt kap a mezőgazdaságikereskedelmi-közgazdasági ismeretek átadása is. Az intézmény 1989 óta a Debreceni Egyetem
partneriskolájaként vesz részt az egyetemen folyó tanárképzés elméletében és gyakorlatában, s 2009.
szeptember 1-től a Debreceni Egyetem gyakorlóiskolájaként folytatja munkáját. A képzési kínálat
folyamatosan bővül, a 2010/2011-es tanévtől az intézményben működik a Debreceni Labdarúgó
Akadémia sportiskolai kerettanterv szerint működő gimnáziumi osztálya, egy helyen biztosítva az iskolai
és a sportbeli kötelezettségek összehangolását.
A projekt megnevezése: Példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai
gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező referencia-intézménnyé válás
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