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Életfa-iskola 



Szabályok 

Törvények 

(Köznevelési stb.) 
 

Alapító okirat (fenntartói szándék: célok, feladatok, kapacitás) 

 

Pedagógiai Program /benne helyi tanterv/                                                      NAT/KT 

 

SZMSZ 
 

Házirend 

 
Egyéb  belső szabályok 

(DÖK szabályzat,  továbbképzési terv, IMIP (minőségbiztosítás), SZT szabályzat, „közös 
eljárások rendje”, „osztályalkotmányok” stb.) 



Fenntartók  

 

Mainstream iskola 

„tömegiskola” 
 

ÁLLAMI ISKOLA 

 

Alternatív iskola 

 

  „magán”                  „közösségi”  

 alapítványi 

 vállalkozói 



ALTERNATÍV ISKOLA 

Tulajdonlás szerint 

  

„magán” 

 alapítványi 

 vállalkozói 

 

„közösségi”  

  

Program szerint 
 

„jobb iskola” 

 

„más iskola” 

 
 

„más iskola, ami jobb” 



Változatok 

- Hagyományos tulajdonlás – Hagyományos tartalom 

- Hagyományos tulajdonlás -  Alternatív tartalom 

- Alternatív tulajdonlás – Hagyományos tartalom 

- Alternatív tulajdonlás – Alternatív tartalom (Ilyen az Életfa modellje is) 

 



Mitől jobb? 
- Jobb infrastruktúra 

    =  szebb, komfortosabb épület 

  =  korszerűbb felszerelés (eszközök) 

                   = alkalmasabb környezet (természetközel, közlekedés stb.) 

-  Jobb személyzet (felkészültebb, képzettebb tanárok, stabil tantestület, egyéb szakemberek 
(pszichológus, fejlesztő pedagógus, szabadidő felelős stb.)  jó vezetés  

- Hatékonyabb szülő-iskola kapcsolat (emberség, érdekképviselet) 

-  Gazdagabb (bővített) szolgáltatás ( szabadidő, erdei iskola, művészetoktatás, felnőttoktatás is, 
szülői klub  stb.) 

- A tanítás minősége (hatékonyabb, jobb beiskolázás) 

- Tanítás és nevelés harmóniája 

- A szolgáltatást igénylők kívánságának inkább megfelelő  összetétel  
- integráció, inklúzió  
-  (társadalmi)  homogenizáció  

- Jobb found raising pozíció 

 



Mitől „más”?  

 

 

• Valamely „történelmi” alternatív mozgalom része (Montessori, 
Freinet, Waldorf stb.) 

 

• Saját fejlesztésű alternatíva (AKG, Zöld Kakas, Életfa stb.) 



Mitől „más”?  (2.)  

• Más szervezeti keretek (kiscsoport, vegyes életkorú osztály – 
életközösség, „fészekalja” stb.) 

• Más tananyag, más tartalom  ( eltérő „kerettanterv”) 
• Erősebben kompetenciafejlesztő 
• Valamely sajátosság erősebb a tananyagban (helyi kultúra – „málnatanterv”,  

keleti/japán kultúra) 
• Új, más tantárgyak ( a tartalom más kombinációi vagy új tartalmak) 
• Integrált tantárgyak 

• Más tanulásszervezési módok (epoha, tömbösítés, projekt, erdei 
iskola, team teaching, vendégtanárok – szülők belépése órákra 
Ságújfalu stb.,  - mesterkurzusok) 

 
 



Mitől más? (3) 

• Érdekvédelem, érdekérvényesítés új formái 
• „tanulói” túlhatalom (iskolabíróság -Korczak, Polytechnikum) 

• Iskolaszék ( fenntartó – tantestület – szülők – diákok „négyszögletű 
kerekasztala” – OKAIM-modellű minőségbiztosítás ) 

• Igazlátó nap (Pál Tamás) panaszkezelés csatornái 

•  „Fogyasztói” igények beszámítása 

• Új nyilvánossági csatornák (nyílt fb oldal, honlap, iskolaújság stb.)  



Kitérő :  
a „Közösségi iskola” – Community School 

• 1. Laikusok részvétele a hatalomgyakorlásban (tervezés – szervezés – 
értékelés, teljes PDCA ciklus) 

• 2. Nem-tanulói jogviszonnyal rendelkezők is igénybevehetik (ingyen 
vagy piaci viszonyok közt) az iskola szolgáltatásait 

• 3. Laikusok nevelői-tanári szerepben lépnek a tanítási, nevelési 
folyamatokba 



A vállalkozói (magán) iskola 

• Szolgáltatást nyújt – a szolgáltatás (program) nyilvános 

 

• Azok veszik igénybe, akiknek 
• Tetszik a kínálat (pedagógiai program – helyi tanterv) 

• Keresletük „fizetőképes” 

 

• Érdekérvényesítés = panaszkezelés (Vásárlók könyve) 
 


