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A pályázat/jó gyakorlat azonosítása

1. A pályázat/jó gyakorlat fantázianeve:
MY-X

2. Melyik pályázati kategóriában nyújtja be a jó gyakorlatot. [1. Újszerű kurzusszervezési, tanulásszervezési
megoldások]
Igen [Y]

2. Melyik pályázati kategóriában nyújtja be a jó gyakorlatot. [Megjegyzés]
minden tárgy állandóan, szemeszter-függetlenül nyitott, jegyet nem határidőre kell szerezni, hanem bármikor
lehet a megfelelő teljesítményszint felmutatásával - PLA-felmérés minden Hallgató esetén, csak jeles van, de
ennek elérési ideje nagyságrendekkel eltérhet két Hallgató esetén

2. Melyik pályázati kategóriában nyújtja be a jó gyakorlatot. [2. Újszerű, nemzetközileg versenyképes,
tanulóközpontú oktatási módszerek.]
Igen [Y]

2. Melyik pályázati kategóriában nyújtja be a jó gyakorlatot. [Megjegyzés]
az oktatás keretében maguk a Hallgatók bizonyítják az újszerű oktatási módszerek nemzetközi, hazai és
intézményen belüli versenyképességét saját adatgyűjtéssel és közös elemzéssel

2. Melyik pályázati kategóriában nyújtja be a jó gyakorlatot. [3. IKT eszközök, programok innovatív
alkalmazása a felsőoktatásban. ]
Igen [Y]

2. Melyik pályázati kategóriában nyújtja be a jó gyakorlatot. [Megjegyzés]
saját fejlesztésű OLAP, WIKI, online elemzési szolgáltatások, LMS és CMS, capturing, stream, online könyvtári, e-
learning, CD, DVD megoldások

2. Melyik pályázati kategóriában nyújtja be a jó gyakorlatot. [4. Újszerű, rugalmas, interaktív oktatási és
értékelési módszerek, ]
Igen [Y]

2. Melyik pályázati kategóriában nyújtja be a jó gyakorlatot. [Megjegyzés]
a mindenki másként egyforma elv alapján robotizált normaképzés, választható szelekciós nyomás (pl. a
következő legyen jobb a legrosszabbnál, a normánál, a legjobbnál), Hallgatók bevonása a tananyag-
fejlesztésbe, tesztelésbe, egymás értékelébe

2. Melyik pályázati kategóriában nyújtja be a jó gyakorlatot. [5. Különleges igényű, hátrányos helyzetű,
alulreprezentált hallgatók, oktatók számára kínált oktatási programok, módszerek, e csoportok felsőoktatásban
való részvételének, mobilitásának elősegítése online-offline oktatási eszközök akadálymentesítése révén.]
Igen [Y]

2. Melyik pályázati kategóriában nyújtja be a jó gyakorlatot. [Megjegyzés]
tanulási nehézségekkel rendelkezők számára quasi korlátlan konzultációs kapacitáson keresztül felzárkóztatás
a "normál" Hallgatói szinthez, sőt ennek meghaladását segítő lépések katalizálása

2. Melyik pályázati kategóriában nyújtja be a jó gyakorlatot. [6. Az oktatók, PhD-hallgatók számára kínált, az
intézményen belül kifejlesztett, szervezett pedagógiai módszertani (tovább)képzési programok.]
Igen [Y]
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2. Melyik pályázati kategóriában nyújtja be a jó gyakorlatot. [Megjegyzés]
PhD-Hallgatók és TDK-Hallgatók innovációs versenyekre való felkészítése, részvétel nemzetközi és hazai
innovációs versenyeken (INNOVACT, HUNINNO), példamutatás saját innovációs díjjal (ITBN) és INNOCSEKK
projekt keretében megvalósult és azóta is fenntartott online elemzési szolgáltatások oktatásba való ingyenes
bevonásával

2. Melyik pályázati kategóriában nyújtja be a jó gyakorlatot. [7. A hallgatók képzésfejlesztésbe,
tanulásszervezésbe való bevonásának innovatív módszerei.]
Igen [Y]

2. Melyik pályázati kategóriában nyújtja be a jó gyakorlatot. [Megjegyzés]
közös WIKI-fejlesztés, közös tesztkérdés-pool kialakítása, kérdezni tudás katalizálása, tesztelni tudás
katalizálása

2. Melyik pályázati kategóriában nyújtja be a jó gyakorlatot. [Egyéb _ Kérjük nevezze meg a témát]
Igen [Y]

2. Melyik pályázati kategóriában nyújtja be a jó gyakorlatot. [Megjegyzés]
duális jellegű képzés: az egyetem, mint tanműhely elv mentén a Hallgatók bevonása futó projektekbe, a
mindennapi egyetemi feladatok projektesítése, innovációs potenciál maximalizálása, munkatárssá nevelés

Kérjük, adja meg a pályázat kódját az alábbiak szerint:

 

a pályázat rövid fantázianeve_a kapcsolattartó vezetékneve és keresztnevének első betűje_az
intézmény/kar rövidítése

 az alábbi minta szerint:

Innomethod_PályázóP_BPTE_IOK
MY-X_PitlikL_SZIE_GTK

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Agrártudományi képzési
terület ]
Igen [Y]

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Megjegyzés]
Növénytermesztő BSC, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSC, Informatikus és szakigazgatási
Agrármérnök BSC

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Bölcsészettudományi képzési
terület ]
 

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Megjegyzés]
 

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Jogtudományi képzési terület ]
 

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Megjegyzés]
 

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Gazdaságtudományi képzési
terület ]
Igen [Y]

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Megjegyzés]
Gazdálkodás- és menedzsment (BA), Turizmus-vendéglátás (BA), Vezetés és szervezés (MSC)

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Sporttudományi képzési
terület ]
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Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Megjegyzés]
 

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Társadalomtudományi képzési
terület ]
Igen [Y]

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Megjegyzés]
Emberi Erőforrás képzések (BA), Kommunikáció és médiaszak (BA)

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Műszaki tudományi képzési
terület ]
Igen [Y]

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Megjegyzés]
Műszaki menedzser képzés

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Informatikai képzési terület ]
 

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Megjegyzés]
 

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Egészségtudományi képzési
terület ]
 

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Megjegyzés]
 

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Természettudományi képzési
terület ]
 

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Megjegyzés]
 

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Pedagógusképzési terület ]
Igen [Y]

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Megjegyzés]
matematika tanárképzés (vendégelőadás, külső konzulensi pozíció)

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Művészeti képzési terület ]
 

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Megjegyzés]
 

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Hittudományi képzési terület]
 

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Megjegyzés]
 

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Egyéb]
Igen [Y]

Kérjük, adja meg, hogy mely képzési területe(ke)n valósult meg a jó gyakorlat. [Megjegyzés]
Tudás és innováció menedzsment képzések (KMRIÜ), log-elemzésre alapozott oktatásmenedzsment: Apertus
Kft., középiskolások innovációs versenyekre, pályaművekre való felkészítése, Digitális Miskolc Projekt
keretében hangjáték- és WINK-animáció-alapú képzések, MNKH kapcsán hangos-film-alapú képzések, Lechner
Tudásközpont kapcsán WINK-alapú képzések
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Milyen program keretében valósult meg a jó gyakorlat?

Kérjük, legyen szíves megadni a támogató PROGRAM NEVÉT, és az annak keretében megvalósított PÁLYÁZAT
CÍMÉT.
A felsorolt oktatási innovációk fedezetét, keretét valós piaci igények kapcsán kialakult partnerségek adták: pl.
2006-2009 nyertes INNOCSEKK pályázat online percdíjas elemzési szolgáltatások kialakítására
(http://miau.gau.hu/myx-free/ - több nyelvű), 1999-2000 között FVM támogatással online információ brókeri
feladatok elvégzésére (http://miau.gau.hu/mf/ - nemzetközi merítésű), 2005-ben FVM támogatással online
könyvtári katalógus fejlesztésre (http://miau.gau.hu/osiris/ - többnyelvű), 2005-ben saját e-learning
keretrendszer fejlesztésre (NKTH/IOR:  http://miau.gau.hu/sap_lso/v1/pack21.html), évtizedek óta folyamatos
intézményi támogatás mellett a NEPTUN előtti online megoldások támogatására (pl.
http://miau.gau.hu/miau2009/index_2.php3?x=i01, http://miau.gau.hu/tir/), az osztrák dorfwiki támogatásával
saját hatáskörben indított WIKI szolgáltatásra (https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/Kezd%C5%91lap),
nemzetközi innovációs pályázat (NOBLE-IDEAS) keretében Hallgatói aktivitások támogatására
(http://miau.gau.hu/miau/187/Innovatorok%20kiadvany_web.pdf, ill. http://miau.gau.hu/miau/196/My-
X%20Team_A5%20fuzet_HU_jav.pdf), innovációs partnerek támogatásával (pl. Gödöllői Innovációs Központ)
Hallgatók információbrókerré nevelésére, online szakértői rendszerek kialakítására (http://miau.gau.hu/olap, 
http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=robots), piaci partnerek támogatásával egyetemközi tankönyv
kiadására (vö. http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=miau_ib), a Közép-magyarországi
Innovációs Ügynökség keretében tudásmenedzsment és innováció menedzsment tanfolyamokra (pl. 
http://miau.gau.hu/miau/205/myx_150917.ppt), kollégákkal közösen példamutató innovációs pályázatokra (pl.
http://miau.gau.hu/miau/190/vandordij/), piaci partnerek támogatásával Kutatók Éjszakája rendezvényekre (pl.
http://www.kutatokejszakaja.hu/2016/esemenynaptar/keres_szoveges.php?menu_id=4&q=pitlik, ill.
http://www.kutatokejszakaja.hu/2015/esemenynaptar/keres_szoveges.php?menu_id=4&q=pitlik),  szabad
szoftver bevonásával GAPMINDER-alapú adatvizualizációs képzés (pl. 
http://miau.gau.hu/miau/224/esport/Gapminder_FIFA_eSport.docx), piaci partnerek támogatásával CD-k és
DVD-k kiadása (pl. http://miau.gau.hu/miau2009/index_2.php3?x=dvd_q),  piaci partnerekkel online
szolgáltatások fejlesztésére (pl. http://miau.gau.hu/myx-free/index_fifawc2010.php3?x=soccer_news) -
önmagában az oktatás normál működéséhez rendelkezésre  álló források alapján racionális projektfeladatok
Hallgatókkal közös kivitelezésére (pl. http://miau.gau.hu/myx-free/bevezetes.html), NKFP támogatással online
információ brókeri feladatokra (pl. http://miau.gau.hu/periszkop/), OTKA támogatással online elemzési
kapacitások tesztelésére (pl. http://miau.gau.hu/miau/94/30ev.doc), piaci partnerek támogatásával EEG-
mérésekre (pl. http://miau.gau.hu/miau/226/eeg_video/, ill.
http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=guns, ill.
http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=brain)...

Amennyiben a bemutatott jó gyakorlat európai projekt keretében valósult meg, kérjük, legyen szíves megadni
a projekt számát.
http://interm.gtk.gau.hu/ef_archive.html ill. http://miau.gau.hu/ef_archive/ - eFARMER projekt - ezen projekt
keretében integrálásra került az  addig (2005) felhalmozott módszertani tudás, 1998-ban ACDI&VOCA
támogatással jött létre a miau-server, szaklap (HU ISSN 14191652, kísérleti oktatási portál
(http://miau.gau.hu), mely azóta is fenntartható módon működik és alapot ad minden fentebb felsorolt
aktivitáshoz, vagyis a miau.gau.hu ma is az oktatásmódszertani aktivitások motorja (vö. 
http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=elearning)

1. Az adatlapot beküldő jó gyakorlatot megvalósító(k)/kapcsolattartó adatai

1. Kapcsolattartó neve:  
Pitlik László

2. Beosztása:
egyetemi docens

3. Intézmény/kar/tanszék:
SZIE Gödöllő, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, MY-X kutatócsoport

4. Cím:
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.

5. Mobilitelefonszám: (kérjük, kihagyás nélkül írja egymás mellé a számjegyeket az ország/szolgáltató
előhívóval)
36309816001
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6. Email:
pitlik@miau.gau.hu

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása

1. A pályázat megvalósítóinak száma:
1

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Kapcsolattartó-közreműködő][Megszólítás, titulus]
Dr

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Kapcsolattartó-közreműködő][Vezetéknév]
Pitlik

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Kapcsolattartó-közreműködő][Keresztnév]
László

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Kapcsolattartó-közreműködő][Beosztás]
e.doc.

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Kapcsolattartó-közreműködő][Szervezeti egység (intézmény, kar,
intézet, tanszék, osztály stb.) ]
SZIE GTK

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Kapcsolattartó-közreműködő][Telefon]
+36309816001

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Kapcsolattartó-közreműködő][E-mail]
pitlik@miau.gau.hu

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 1][Megszólítás, titulus]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 1][Vezetéknév]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 1][Keresztnév]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 1][Beosztás]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 1][Szervezeti egység (intézmény, kar, intézet,
tanszék, osztály stb.) ]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 1][Telefon]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 1][E-mail]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 2][Megszólítás, titulus]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 2][Vezetéknév]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 2][Keresztnév]
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2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 2][Beosztás]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 2][Szervezeti egység (intézmény, kar, intézet,
tanszék, osztály stb.) ]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 2][Telefon]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 2][E-mail]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 3][Megszólítás, titulus]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 3][Vezetéknév]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 3][Keresztnév]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 3][Beosztás]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 3][Szervezeti egység (intézmény, kar, intézet,
tanszék, osztály stb.) ]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 3][Telefon]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 3][E-mail]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 4][Megszólítás, titulus]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 4][Vezetéknév]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 4][Keresztnév]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 4][Beosztás]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 4][Szervezeti egység (intézmény, kar, intézet,
tanszék, osztály stb.) ]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 4][Telefon]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 4][E-mail]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 5][Megszólítás, titulus]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 5][Vezetéknév]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 5][Keresztnév]
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2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 5][Beosztás]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 5][Szervezeti egység (intézmény, kar, intézet,
tanszék, osztály stb.) ]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 5][Telefon]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 5][E-mail]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 6][Megszólítás, titulus]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 6][Vezetéknév]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 6][Keresztnév]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 6][Beosztás]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 6][Szervezeti egység (intézmény, kar, intézet,
tanszék, osztály stb.) ]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 6][Telefon]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 6][E-mail]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 7][Megszólítás, titulus]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 7][Vezetéknév]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 7][Keresztnév]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 7][Beosztás]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 7][Szervezeti egység (intézmény, kar, intézet,
tanszék, osztály stb.) ]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 7][Telefon]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 7][E-mail]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 8][Megszólítás, titulus]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 8][Vezetéknév]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 8][Keresztnév]
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2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 8][Beosztás]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 8][Szervezeti egység (intézmény, kar, intézet,
tanszék, osztály stb.) ]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 8][Telefon]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 8][E-mail]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 9][Megszólítás, titulus]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 9][Vezetéknév]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 9][Keresztnév]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 9][Beosztás]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 9][Szervezeti egység (intézmény, kar, intézet,
tanszék, osztály stb.) ]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 9][Telefon]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 9][E-mail]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 10][Megszólítás, titulus]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 10][Vezetéknév]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 10][Keresztnév]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 10][Beosztás]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 10][Szervezeti egység (intézmény, kar, intézet,
tanszék, osztály stb.) ]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 10][Telefon]
 

2. A pályázat megvalósítóinak felsorolása [Közreműködő 10][E-mail]
 

3. A nevezni kívánt jó gyakorlat bemutatása
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1. A jó gyakorlat rövid leírása
A Jó Gyakorlat lényege a GONDOLKODÁS-MÓDSZERTANI megújulás katalizálása komplex módon - a
mesterséges intelligencia kutatások elvei szerint: pl. minden objektum (személy, folyamat, tárgy, stb.) lehet
másként egyforma, az OCCAM borotvája elv és a SWOT-képzés automatizálható, ill. csak az tudás, ami
forráskódba átírható, minden más emberi aktivitás művészet, ahol a tudás/tudomány és a művészet
ugyanazon érme két oldala (vö. https://www.tehetsegkapu.hu/Mentorok, ill.
http://miau.gau.hu/miau/212/mta_palyazati_adatlap_szie_myx_full_20160502.doc, ill.
http://miau.gau.hu/miau/181/c_gondolkodasmodszertan.doc). A gondolkodás-módszertani megújulás célja a
GPS (general problem solving) irányába való elmozdítása a személyiség-fejlődésnek - testre szabott módon -
de objektivizáló, evolútív benchmarkokkal. A gondolkodás-módszertan alapját a big-data jelenség és a
hasonlóságelemzés-alapú konzisztens elemzésláncok adják, melyek rétegről rétegre teszik lehetővé a robot-
tanár jelenségének valósággá válását. A koncepció quasi bármilyen klasszikus oktatási tartalom újszerű
bemutatására alkalmas (vö. pl. zeneelmélet: http://miau.gau.hu/miau/215/gud_moosic_v2.docx). A koncepció
középiskolások számára is alkalmas (vö. Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj - matematikai különdíj, 2017). A
koncepció egy továbbgondolása a minszki esszépályázaton is támogatást nyert
(http://miau.gau.hu/miau/223/FutureTeachers_BSPU-paper-Pitlik.docx). A gondolkodás-módszertani megújulás
csak játékosan, vagyis a kiképzendők maximális ön-motiváló állapotát elérve lehet, melyek alapja a közös
alkotás, a trial&error lehetősége, a benchmarking a saját múlthoz és az anonim csoportokhoz, a teljes
sokasághoz képest, melyek mindegyike mögött a big-data, vagyis az objektivizáló valóság áll (vö.
http://miau.gau.hu/miau/204/little_v7.docx).

1. b Kérjük, hogy válassza ki a bemutatott jó gyakorlat 3 LEGFONTOSABB KULCSSZAVÁT ami alapján
kulcsszavas kereséskor legkönnyebb rátalálni. (KÉRJÜK CSAK 3 SZÓT/SZÓKAPCSOLATOT ÍRJON BE LEGYEN
SZÍVES!)
benchmarking, big-data, gamification

2. A jó gyakorlat részletes bemutatása
A Tudomány Ünnepe kapcsán feltett 95 kérdésre hiteles (bizonyítás-alapú) választ adni tudni  oktatóknak és
kiképzendőknek közösen a közvetlen tudáselemekhez és az egyéniségekhez optimalizált ütemben:
http://miau.gau.hu/miau/208/20151120.pptx

2. b Kérjük, hogy soroljon fel MINDEN ÖN ÁLTAL FONTOSNAK TARTOTT, RELEVÁNS KULCSSZÓT a jó
gyakorlattal kapcsolatban, amelyek segítségével kulcsszavas kereséskor legkönnyebb rátalálni. 
hasonlóság, mesterséges intelligencia, anti-diszkrimináció, objektivitás, indukció, intuíció, heurisztika,
hermeneutika, kompetencia

3. A jó gyakorlat célja, kapcsolódása az intézményi nemzetköziesítési/képzésfejlesztési tervekhez, stratégiához
A general problem solving irányába elmozdított személyiség fejlesztés, ill. gondolkodás-módszertani reform
maga a (http://www.tka.hu/hir/3328/jerevani-kommunike):
- a tanulás és tanítás minőségének és cél-orientáltságának fokozása
- a diplomások foglalkoztathatóságának előmozdítása teljes aktív életkoruk során
- a rendszereink befogadóbbá tétele

4. Az intézményi hasznosulás hatóköre, kedvezményezettei [Intézményen túlmutató/magyar felsőoktatást
érintő]
Igen [Y]

4. Az intézményi hasznosulás hatóköre, kedvezményezettei [Intézményi szintű]
Igen [Y]

4. Az intézményi hasznosulás hatóköre, kedvezményezettei [Kari szintű]
Igen [Y]

4. Az intézményi hasznosulás hatóköre, kedvezményezettei [Kisebb egységre ható (tanszék, intézet, stb.)]
Igen [Y]

4. Az intézményi hasznosulás hatóköre, kedvezményezettei [Oktatók]
Igen [Y]

4. Az intézményi hasznosulás hatóköre, kedvezményezettei [Adminisztratív dolgozók]
Igen [Y]

4. Az intézményi hasznosulás hatóköre, kedvezményezettei [Partnerek]
Igen [Y]
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4. Az intézményi hasznosulás hatóköre, kedvezményezettei [Belföldi/külföldi hallgatók]
Igen [Y]

5. A jó gyakorlat kidolgozásának módszertana, konkrét lépései
Egy aktuális adaptáció tervet mutat be a log-alapú oktatásmenedzsment rendszer leírása: 
http://miau.gau.hu/miau/225/EDEN_v7.docx

6. A jó gyakorlat megvalósításának tanulságai
BÁRKI elindítható a példák által jelzett úton!
MINDENKI számára ÉLMÉNYT jelent saját határainak és lehetőségeinek folyamatos értelmezése!
Az így kiképzettek megfelelő (mindenkinek más-más hosszúságú) idő után értékes, szuverén,
együttgondolkodásra képes, felelősségvállalásra alkalmas munkatárssá válnak!
A képzők képzése a centrális feladat mindenkor (vagyis a tanárok számára is megkerülhetetlen az LLL)! A ki
vigyáz az őrzőkre és a vétkesek közt cinkos, aki néma elvről sosem szabad megfeledkezni!
MINDENKI képző a kezdőkhöz képest!
A Jó fogalmának objektivizálása az anti-diszkrimináció (és egyben a kazohin együttélés) alapja! Más
megfogalmazásban a PLA fogalmát minél magasabb szinten kell robotizálni tudni az oktatási rendszerek káros
szubjektivitási rétegeinek korlátozásához!
Egy tanár személyisége egyszerre lehet trambulin adott kiképzendők és/vagy kollégák számára és lehet
áthatolhatatlan akadály is mások esetében!
A tanítás/tanulás jelenségeinek robotizálása a következő érdemi fennsík, melytől az emberi gondolkodás
hatékonyságának érdemi változása elvárható!

7. A jó gyakorlat fenntartásának és továbbfejlesztésének lehetőségei
A fenntartás akarat kérdése csak:
- jelenleg alapvetően kutatási feladatokat végezve a korábbi intézetben továbbra is létezik a pályázat által
vázolt gondolkodásmód: pl. https://ait.gtk.szie.hu/oktatas/enrol/index.php?id=325 - vendégként - vö. objektum-
összehasonlítás)
- a sokszínű tapasztalatok (eltérő szakok, szintek, képzési tartalmak) esetén is sikeres volt  az
oktatásmódszertan
- nem csak oktatási intézmények, hanem céges, továbbképzési oktatási események is sikeresen alkalmazták a
módszert

A továbbfejlesztés eleve megkerülhetetlen, 
- hiszen minden képző a saját egyéniségén át kell, hogy szűrje a módszert és ezzel egyszerre
gazdagítja/színesíti azt
- a tanulás kapcsán mindenkor evés-közben-jön-meg-az-étvágy, vagyis aki már tanult így adott jelenséget,
annak egy újabb jelenség kapcsán elvárása, hogy a módszertan is fejlődjön a befogadó személyiségéhez
igazódó módon (vö. 6 éves tartamkísérlet az ISZAM-BSC, a Vezetés-Szervezés-MSC és a doktorandusz-jelöltek
esetében)

Kockázatok:
- ebben a módszertani keretben az oktatónak "két-végén-kell-égetnie-a-gyertyát"  minden pillanatban
- az oktató számára a kiképzendők egy fajta módon saját gyermekeivé válnak, így korlátlan kapacitás egy-egy
oktató esetén nem várható el
- egy adott személy nem mindenkit tudhat megszólítani kellő hatásossággal: vö.
http://www.markmyprofessor.com/tanar/adatlap/18799.html

8. A jó gyakorlat más intézményekben való adaptálhatóságának lehetőségei
Közös (jam-session) órákat kell tartani a már a módszertant birtokló és egy azt megérteni akaró
oktatópárossal, ahol a videóra rögzített történéseket több szempontból többszörösen is ki kell értékelni minél
több szereplővel (vö. mikro-tanítás).

Meg kell teremteni az online erőforrásokat minden releváns kommunikációs csatorna stabil működéséhez (pl.
OLAP, hírcsatornák, tesztkérdés-pool-ok, wiki-tananyagok, adatvizualizáció, online elemzési potenciál,
hibatípus-orientált tananyag-fejlesztés vö. http://miau.gau.hu/myx-free/files/tdk2010/tdk_elearing_full_hu.doc)

9. A jó gyakorlattal kapcsolatos egyéb szempontok
Merni kell akarni és szembesülni tudni az oktatói és hallgatói viselkedés naplónyomokkal, a log-alapú
objektivitással.

10. A jó gyakorlat megvalósításának kezdete 
1998-09-18
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11. A jó gyakorlat megvalósításának (várható) időtartama
korlátlan

4. Módszertani adatok

1. MÓDSZERTAN - A jó gyakorlat keretében alkalmazott módszerek kereshetően. Kérjük, hogy szavakat,
szószerkezeteket legyen szíves megadni, hogy a módszerre is rá lehessen keresni.
testre szabottság, tény-alapúság, objektivizálási törekvések, benchmarking (saját múlthoz és tetszőleges
releváns anonim csoporthoz mérten), gondolkodás-módszertani reform, általános problémamegoldó
kompetencia fejlesztése, művészet és tudás megkülönböztetése, mesterséges intelligencia-alapú értékelés,
anti-diszkriminációs (kazohin) elvek, érni hagyni a folyamatokat, csoportmunka

2. IKT ESZKÖZÖK - Kérjük, hogy adja meg, hogy a jó gyakorlat megvalósítása során milyen IKT eszközöket
használt oktatóként, vagy milyen IKT eszközöket használtak a hallgatók. Kérjük, hogy szavakat, vagy
szószerkezeteket legyen szíves használni, amelyek lehetővé teszik a keresést.
online elemzési szolgáltatások, OLAP fejlesztések, wiki, online könyvtári szolgáltatások, online hírcsatornák,
RSS, capturing, hangjáték-alapú oktatás, CD, DVD, adatbázisok, tesztkérdés-pool-ok, online szakértői
rendszerek és rendszer-generátorok

3. ALKALMAZHATÓSÁG SZINTJE - Kérjük, hogy legyen szíves megadni, hogy milyen szinten alkalmazható a
bemutatott jó gyakorlat. [Felsőoktatási szakképzés]
Igen [Y]

3. ALKALMAZHATÓSÁG SZINTJE - Kérjük, hogy legyen szíves megadni, hogy milyen szinten alkalmazható a
bemutatott jó gyakorlat. [Megjegyzés]
középiskolásokkal tesztelve

3. ALKALMAZHATÓSÁG SZINTJE - Kérjük, hogy legyen szíves megadni, hogy milyen szinten alkalmazható a
bemutatott jó gyakorlat. [Alapképzés]
Igen [Y]

3. ALKALMAZHATÓSÁG SZINTJE - Kérjük, hogy legyen szíves megadni, hogy milyen szinten alkalmazható a
bemutatott jó gyakorlat. [Megjegyzés]
tesztelve

3. ALKALMAZHATÓSÁG SZINTJE - Kérjük, hogy legyen szíves megadni, hogy milyen szinten alkalmazható a
bemutatott jó gyakorlat. [Mesterképzés]
Igen [Y]

3. ALKALMAZHATÓSÁG SZINTJE - Kérjük, hogy legyen szíves megadni, hogy milyen szinten alkalmazható a
bemutatott jó gyakorlat. [Megjegyzés]
tesztelve

3. ALKALMAZHATÓSÁG SZINTJE - Kérjük, hogy legyen szíves megadni, hogy milyen szinten alkalmazható a
bemutatott jó gyakorlat. [Harmadik ciklusú képzés]
Igen [Y]

3. ALKALMAZHATÓSÁG SZINTJE - Kérjük, hogy legyen szíves megadni, hogy milyen szinten alkalmazható a
bemutatott jó gyakorlat. [Megjegyzés]
tesztelve

3. ALKALMAZHATÓSÁG SZINTJE - Kérjük, hogy legyen szíves megadni, hogy milyen szinten alkalmazható a
bemutatott jó gyakorlat. [Felnőttképzés - felsőoktatási intézmény által]
Igen [Y]

3. ALKALMAZHATÓSÁG SZINTJE - Kérjük, hogy legyen szíves megadni, hogy milyen szinten alkalmazható a
bemutatott jó gyakorlat. [Megjegyzés]
tesztelve

3. ALKALMAZHATÓSÁG SZINTJE - Kérjük, hogy legyen szíves megadni, hogy milyen szinten alkalmazható a
bemutatott jó gyakorlat. [Egyéb]
Igen [Y]
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3. ALKALMAZHATÓSÁG SZINTJE - Kérjük, hogy legyen szíves megadni, hogy milyen szinten alkalmazható a
bemutatott jó gyakorlat. [Megjegyzés]
munkahelyi képzések - tesztelve

4. ALKALMAZHATÓSÁG KÖRÜLMÉNYEI - Kérjük, legyen szíves megadni, hogy milyen körülmények között
használható a jó gyakorlatban bemutatott módszer.

Kérjük, hogy szavakkal és/vagy szószerkezetekkel legyen szíves kifejezni a legfontosabb jellemzőket, hogy
kereshető legyen.

(online, kontakt óra, féléves kurzus/egy alkalom, előadás/szeminárium, elmélet/gyakorlat,
egyéni/páros/csoportmunka, oktatói/hallgatói IKT eszköz, mobilitási ablak, DPR hasznosítás, differenciál
feladatok, integráció (speciális igények), stb.)
online, kontakt óra, féléves kurzus/egy alkalom, előadás/szeminárium, elmélet/gyakorlat,
egyéni/páros/csoportmunka, oktatói/hallgatói IKT eszköz, mobilitási ablak, DPR hasznosítás, differenciál
feladatok, integráció (speciális igények)

5. FEJLESZTETNDŐ KOMPETENCIÁK - Kérjük, szavakkal vagy szószerkezetekkel legyen szíves megadni,
hogy az adott módszer milyen kompetenciákat fejleszt.

 
problématípusok felismerése, megoldástípusok felismerése, releváns probléma-megoldás-párok felismerése,
objektivitásérzék, mennyiség átcsap minőségbe elv megértése, csapatmunkára való képesség, vizuális és
gondolati szintű komplexitáskezelés

5. A felhíváshoz csatolt dokumentumok, kiegészítő anyagok felsorolása
Példák az díjazásra való kiválasztást segítő tájékozódást szolgáló dokumentumokra (a
felsorolás nem teljeskörű és a pályázat benyújtásának nem feltétele):

• A jó gyakorlatot alátámasztó felületek, dokumentumok, linkgyűjtemény, stb.

• A fejlesztést bizonyító igazoló, az eredeti és a fejlesztés utáni állapotot bizonyító
dokumentumok, archív anyagok, stb.

• A jó gyakorlat kedvezményezettek általi értékelése, vagy a jó gyakorlat hatására
kedvezően alakuló mutatók statisztikai bemutatása (amennyiben rendelkezésre áll). A
kedvezményezettek véleményének bemutatására bármilyen elektronikus vagy web 2.0
alkalmazást ajánlott csatolni (a jelentkezési lapba linkek beszúrhatók).

• Csatolható minden olyan anyag, amellyel a jó gyakorlat az intézmény
nemzetköziesítéséhez/intézményi képzésfejlesztéshez való hozzájárulását kívánják
alátámasztani (pl. részlet az intézményfejlesztési terv, intézményi/tanszéki stratégia
vonatkozó részeiből, stb.)

• Ajánlások (pl. intézményi, tanszéki, vállalati vagy más partner által írt, stb.)

• Egyéb (bármely olyan dokumentáció, ami a kiválasztási szempontrendszer
teljesülésének megítélését támogatja)

A mellékletek felsorolása (az összes elektronikus dokumentáció). Az elektronikus anyagok
linkjei ezen a felületen is megoszthatóak (fájlmegosztó oldalakról is elfogadott a linkelés). 
1. Kérjük, itt legyen szíves felsorolni a jelentkezési laphoz tartozó belinkelt, csatolt mellékleteket, kiegészítő
anyagokat -  elég egy listaszerű felsorolás.
http://miau.gau.hu ( a konkrét, a pályázat megfelelő helyein eleve megadott URL-eken túl)
https://miau.gau.hu/dvd/download/MYX-DVD/ (a legutolsó DVD teljes anyaga - vágott, kulcsszavazott
előadásrészletekkel)
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Kérjük, hogy töltse fel azokat a file-okat, amelyek alátámasztják, illusztrálják, kiegészítik a jó gyakorlat
pályázati anyagát.
 

filecount - Kérjük, hogy töltse fel azokat a file-okat, amelyek alátámasztják, illusztrálják, kiegészítik a jó
gyakorlat pályázati anyagát.
0

3. Jelentkezésemmel kijelentem, hogy a pályázati felhívásban és a jelentkezési lapon szereplő feltételeket
tudomásul vettem és elfogadom. [Igen]
Igen [Y]

4. A jelentkezési lapot átnézem, kinyomtatom és elküldöm a Tempus Közalapítvány számára emailen.

 

E-mail cím: nemzetkozidij@tpf.hu

 
[Igen]
Igen [Y]
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