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válságban  

van 

a közoktatás 
Készítette dr. Benda József,  2007 

30 éve  



2 
merevség, versengés, unalom 

  

versengés 

félelem 

passzivitás unalom elszigeteltség 



3 

Romló teljesítmények  

  Szövegértés, olvasás, írás, 

számolás 
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Nevelési zavarok  
  agresszió,  kirekesztés, leszakadás 
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Szülők  

  aki teheti alternatív és fizetős 

szolgáltatást választ 

Kiszolgáltatottság, 

elégedetlenség 

A pedagógusok   

 örömtelen, fáradt és keserű 

emberekké válnak 

Gyermekek  

   utálnak iskolában járni, önmaguk és 

egymás ellen fordulnak  
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Hogy jutottunk idáig? 

Ráhagyó, lassaise-faire, 

túlpolitizált oktatás irányítás  

Elavult, diktatórikus módszerek 

Merev, megújulásra képtelen 

intézményrendszer 



A megoldás 

A HKT  
Humanisztikus Kooperatív Tanulás™  

szabadalmaztatott technológia 
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A 25 éves HKT program célja 

 Rugalmassá, fejlődőképessé tenni a 

szervezetet 

 Az együttműködésre a hangsúlyt 

Kultúra- és paradigmaváltás 
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A 25 éves HKT program 

eredményei  

 4. Eredmény 

• 1-6 évfolyam kidolgozott tankönyvek, 
20.000 oldal szakmai anyag   

 2. Eredmény 

• Komplex szervezetfejlesztés: elégedett 
szülők, gyerekek, pedagógusok  
(kliensek) 

 1. Eredmény 

• Teljesítménymutatók és szocializáció  

 3. Eredmény 

• A Minisztérium által elfogadott 5 
kerettanterv egyike  
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A 25 éves HKT program 

eredményei  

 7. Eredmény 

• Követők sora (országos Sulinova 
képzések) 

 6. Eredmény 

• Akkreditált képzés, kb. 2.000 

pedagógus kiképzése 

 5. Eredmény 

• 10 éve önfejlesztő rendszer!!! 
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Teljesítmények 
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Fejlödés
% ban

 Szövegértésben, 

két év alatt, a HKT-s 

osztályok többet 

fejlődtek 



12 

Az iskolához való viszony 
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 A kontroll 

osztályok 

gyermekei két 

év alatt 

megutálták,  

HKT-sok 

megszerették az 

iskolát  
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A társakhoz való való 

viszony 
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Kontroll

osztályok

HKT

osztályok

Milyenek
a
felnöttek?

 A kontroll osztályok 

gyermekei a 

felnőttektől 

elidegenedtek, a HKT-

sok közelebb kerültek 

 A HKT osztályokban a 

társakhoz való 

viszony jelentősen 

javul, a kontrollban 

romlik 



Kutatói vélemények 

• „Akciókutatásról van szó, elképesztően széles körű, alapos 

vizsgálati anyagokkal… A HKT módszer más alternatív 

programokkal összevetve is megállja a helyét (Jena Plan, 

Waldorf iskolák)… Nagyon jó alternatív programnak 

tartom.” 

Dr. Andok Ferenc, szociológus 
 

• „ Meggyőződésem, hogy a kooperatív tanulás a pedagógia 
elodázhatatlan megújításának egyik arkhimédeszi pontja. A 
magyar közoktatásnak szüksége van a humanisztikus 

kooperatív tanulásra.”                 Knausz Imre, oktatáskutató 

 
 

• A kooperatív tanulásnak a legsikeresebb országokban, 
döntő szerepe lesz. … E technológiák magyarországi 
meghonosításában Benda Józsefnek és munkatársainak 
meghatározó szerepe volt.  

 Halász Gábor, oktatáskutató 



15 Nyitottság, őszinteség, bizalom 
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Nyitottság, 

őszinteség, 

bizalom 

 
  

 
                   
                   
                   
             



17 Teljesítményközpontú team-munka 



18 Tisztelet, partnerség, ösztönző értékelés 
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Tisztelet, partnerség, ösztönző értékelés 

 

    

                   
                   
                   
                   
                   
     



20 Jókedv, vidámság 
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Most Ön is 

elolvashatja  

 

„Zseniálisan megírt, 
lényegre törő, 
hiánypótló, megszólító, 
megérintő és megindító 
a Könyv! 

 …Meghatározó 
sarokpontjait emeli ki 
az új paradigmának, 
ráadásul oly módon, 
hogy az mindenkit 
megszólít…” 

 

Arató Ferenc  
főiskolai tanár 

 



Miért olvasom el?  

Önkormányzati vezetetőként:  

 sikeres iskolákat tudok 

menedzselni 

Szülőként:  

 gyermekem iskolájában 

is bevezethető 

 végre gyermekem is 

örömmel járna iskolába  

Pedagógusként: 

 visszatérhet az öröm 

életembe 

 profivá válhatok 

Főiskolásként: 

 új lehetőség a szakma 

megszeretéséhez 

Vállalati vezetetőként:  

 támogathatok egy 

jövőbe mutató, 

értékes megoldást 

Politikusként:  

 elégedettebbek 

lehetnek 

választóim 

Iskolaigazgatóként: 

 Magasabb 

színvonalra 

emelhetem a 

képzést 

iskolámban 


