
A projekt jelen szakaszában az intézményen belül a referencia-intézményi mű-

ködés biztosítása érdekében  munkaközösséget hoztunk létre.  

A munkaközösség vezetője a mindenkori intézményvezető, aki egyben a projekt 

szakmai megvalósításáért is felel.  

A referencia-intézményi munkaközösség az alábbi szakmai műhelyekből épül 

fel: 

 

Tehetséggondozó műhely 

Tagjai:  

az alapfokú művészetoktatásban dolgozó pedagógusok, birkózó szakedző, test-

nevelő tanár, tehetségfejlesztő tanárok,német nemzetiségi nyelvtanárok 

 

Inklúziós nevelés műhelye 

Tagjai: 

gyógypedagógusok, fejlesztő-differenciáló pedagógusok,tanítók, konduktorok, 

egyéb terápiás tapasztalattal rendelkező kollégák 

 

Innovációs műhely 

Tagjai: 

3 fő vezető tanító és 3 fő vezető tanár 

 

A munkaközösség havonta egy alkalommal ülésezik, melynek keretében a tagok 

részt vesznek a referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges 

fejlesztéseket irányító team munkájában. Aktívan közreműködnek a referencia-

intézményként való működés belső szabályainak kidolgozásában, segítik azok-

nak a dokumentumoknak, eljárásrendeknek a kidolgozását, melyek a „Jó gya-

korlatok” átadását és e folyamatok minőségbiztosítását szolgálják. Szoros kap-

csolatot tartanak a hálózat egyes tagjaival. 
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A referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakí-

tására irányuló képzés segített bennünket abban, hogy felkészüljünk a refe-

rencia-intézményi szerepből fakadó elvárásokra. Segítséget kaptunk ahhoz, 

hogy a hálózati tanulás intézményi munkaformái beépüljenek a mindennapi 

gyakorlatba. Szakszerű útmutatást kaptunk ahhoz, hogy megteremtsük a 

hospitálási rendszer feltételeit, biztosítsuk az ehhez szükséges erőforrásokat. 

A tanfolyam ismeretanyagának köszönhetően fel tudunk készülni a hozzánk 

látogató, „Jó gyakorlatainkat” adaptálni kívánó intézmények, kollégák foga-

dására, szakmai műhelyek színvonalas szervezésére.  

 

A referencia-intézmény mintaértékű eljárásainak adaptációját támogató tevé-

kenység módszertanát bemutató továbbképzésen résztvevő kollégáink felké-

szültek a referencia-intézmény ellátandó feladataira, az eredmények és pro-

duktumok közvetítésére, ismertetésére. Az ismeretanyagnak köszönhetően 

kialakultak, megerősödtek tanácsadói attitűdjeik, valamint a felnőttképzési 

kompetenciáik. A képzés során megismerkedtek a hálózati tanulás hatékony-

ságát biztosító elemekkel és azok folyamatba illesztésének lehetőségeivel. 

A képzés lehetőséget biztosított a „Jó gyakorlat” átadását támogató módsze-

rek, pl.: disszemináció, tanácsadás alkalmazására is.  

 

Az intézményközi, horizontális tanulás megszervezését segítő felkészítés célja, 

hogy a saját – referenciaintézményi feladatokhoz köthető – erősségeinket és 

meglévő erőforrásainkat feltárhassuk és mindezeket rendszerszinten átláthas-

suk. Megismertük a folyamatos önfejlesztéshez szükséges eszközöket, és in-

tézményi lehetőségeinkhez igazítva végiggondoltuk továbblépési lehetősége-

inket. A képzés során beazonosítottuk a hálózati működés horizontális és ver-

tikális külső kapcsolatrendszerét, illetve megismertük azokat az eszközöket, 

melyek a hálózatfejlesztést és működtetést hatékonnyá, eredményessé és mél-

tányossá teszi a minőségi oktatási rendszer érdekében. 

 

A leendő referencia-intézmény kínálatának szakszerű és eredményes megjele-

nítésére szervezett képzés során megtanultuk e terület sikeresen alkalmazott 

módszereit. Megismertük a szolgáltatói piacot. Megtanultuk azokat a kommu-

nikációs módszereket, melyek hatékony alkalmazásával megjelenhetünk ezen 

a színtéren is.  

Képzések a projekt időszakában 

Olda l   2.  TÁMOP 3.1.7 -11/2 PÁLYÁZAT  I .  évfo lyam 2.  szám  

 

Szakmai 

továbbképzések a 

referencia-intézményi 

működés sikeréért 



 

Elsajátítottuk a különféle módszertani segédletek, megjelenési formák 

(honlap, kiadványok, kapcsolati formák, rendezvények) hatékony alkalma-

zását is.  

 

A felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására felkészítő továbbképzés so-

rán útmutatást kaptunk ahhoz, hogy a referencia-intézményi munkában érin-

tett kollégáinknak segíthessünk abban, hogy tudatosan és eredményesen fel-

készülhessenek arra, hogy felsőoktatási intézmények partnerintézményeivé, 

szakmai gyakorlóhellyé válhassanak. Ennek kapcsán megismertük a megújult 

pedagógusképzés szemléletváltozásait, tanuláselméleti hátterét, gyakorlatori-

entált módszertanát.  

 

Gyakorlatvezető mentor-pedagógusok felkészítése továbbképzésen résztvevő 

pedagógusaink felkészültek a tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányításá-

ra, a gyakorlatvezető mentortanári feladatok ellátására. A továbbképzés kere-

tében sor került a referencia-intézmények „Jó gyakorlatainak” ismertetésére. 

Áttekintettük a tanári képesítés megszerzésének jelenlegi követelményeit is. 

A képzés segítséget nyújtott a gyakorlatvezető mentortanárok számára abban, 

hogy megismerjék a felnőttoktatás speciális tudásanyagát, valamint kidolgoz-

ták a mentorálás feladatellátásnak időtervét.  

 

 Interaktív eszközök a tanórán című tantestületi képzés keretében pedagógu-

saink megismerték a legfontosabb információs és kommunikációs technológi-

ákat. Megtanulták a tanórai figyelemfelkeltés legfontosabb eszközeinek hasz-

nálatát. Képessé váltak az Sulinet Digitális Tudásbázis-ról és az internetes 

oldalakról interaktív tananyagba beépíthető elemeket felkutatni és felhasznál-

ni. Megismerték az interaktív tábla tanórai felhasználásának lehetőségeit. 

Megtanulták az IKT eszközök alkalmazását a kompetencia alapú oktatás gya-

korlatában.  

 

A projekt időszakában a képzéseket a szekszárdi Eötvös József Pedagógiai 

Szolgáltató valamint a debreceni Suliszervíz Oktatási és Szakértői Iroda Kft. 

szakemberei segítségével valósítottuk meg.  

Képzések a projekt időszakában 

Olda l   3.  TÁMOP 3.1.7 -11/2 PÁLYÁZAT  I .  évfo lyam 2.  szám  

 

Továbbfejlesztettük 

információs és 

kommunikációs 

technológiai 

tudásunkat is.  



 

A pályázat sikeres megvalósítását négy tanácsadói területen mentorálta Gerse Ist-

ván, közoktatási szakértő. 

Az IKT eszközökkel támogatott workshopok során segítséget kaptunk a referencia-

intézményi működés kiépítéséhez, az ehhez szükséges fejlesztések megvalósításá-

hoz.  Felkészültünk a korszerű oktatásszervezési, tanulásszervezési eljárások alkal-

mazásából, valamint koncepciót készítettünk az eljárásrendek, szakmai dokumen-

tumok és a minőségbiztosítási rendszer átdolgozásához. Áttekintettük a referencia-

intézményi portfólió összeállításának menetét.  

A szakmai portfólió összeállításának ideje alatt a szakértő folyamatos konzultációs 

lehetőség biztosításával segítette munkánk zökkenőmentességét.  

Szakértői, tanácsadói támogató szolgáltatások a projekt ideje alatt 

Olda l   4.  TÁMOP 3.1.7 -11/2 PÁLYÁZAT  I .  évfo lyam 2.  szám  

 

Szakértői, tanácsadói 

háttér a projekt 

sikerének érdekében 

 

Az elnyert támogatásból, a képzések és konzultációk színvonalas lebonyolításához két 

külön termet alakítottunk ki.  

Az egyik teremben kapott helyet a dokumentációk és technikai eszközök megőrzésére 

szolgáló tároló rendszer, továbbá kisebb csoportlétszámmal folyó konzultációk lebo-

nyolítására alkalmas tárgyaló berendezés is. 

A másik teremben 30 fő számára tudunk konzultációt és továbbképzéseket tartani. 

Ez a helyiség kiváló technikai felszereltségű, hiszen rendelkezik interaktív táblával, 

írásvetítővel, dokumentumkamerával és internet hozzáféréssel is.  

Eszközbeszerzések a projekt ideje alatt 

 

A projekt zárásának kapujában  

 

A pályázat nyújtotta továbbképzések segítségével megtanultuk, hogy az évek óta ma-

gas színvonalon működő oktató-nevelő munkánk legsikeresebb, legeredményesebb 

részeit hogyan tudjuk professzionális módon megismertetni és átadni szűkebb és tá-

gabb környezetünknek.  

Akkor leszünk elégedettek ez irányú tevékenységünkkel, ha 3-5 év alatt sikerül kiépíte-

ni referencia-intézményi hálózatunkat.  

 

 


